Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

VEIKLOS ATASKAITA
2012–2015 m.

TURINYS

TURINYS

Turinys
Rūmų istorijos bruožai
Prezidento pratarmė
1. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos strateginės gairės
2012–2015 m.
Rūmų vizija ir misija
2. Verslo savivaldos analizė veiklos gairių kontekste
2.1. Rūmų taryba
2.2. Rūmų prezidentas ir prezidiumas
2.3. Rūmų administracija
2.4. Atstovavimas bendriesiems verslo interesams
2.4.1. Atstovavimas tarptautiniu lygmeniu
2.4.2. Atstovavimas nacionaliniu lygmeniu
2.4.3. Atstovavimas regioniniu lygmeniu.
Bendradarbiavimas su savivaldybėmis
2.5. Verslo aplinkos problemų nagrinėjimas
2.6. Regioninė rūmų plėtra
2.7. Kauno PPA rūmai kaip Lietuvos PPA rūmų
sistemos (asociacijos) dalis
3. Rūmų veiklos bazės raidos analizė
3.1. Žmogiškieji ištekliai
3.2. Materialieji ištekliai
3.3. Finansiniai ištekliai
4. Valdymo analizė
4.1. Pokyčių analizė
4.2. Kokybės vadybos sistema
5. Verslo bendruomenės būrimas
5.1. Narystės rūmuose analizė
5.2. Narystės ugdymo priemonės ir jų įgyvendinimas
5.3. Nario mokesčio mokėjimo analizė
5.4. Rūmų klubinės veiklos analizė
5.4.1. Rūmų bendruomenės klubas
5.4.2. Kauno personalo vadovų klubas
5.4.3. Kauno finansininkų klubas
5.4.4. Verslo vadovų klubas
5.4.5. Verslo moterų tinklas
5.4.6. Klubas „Verslas Kaunui“
5.4.7. Marketingo vadovų klubas
5.4.8. Eksportuotojų klubas
5.4.9. Marijampolės verslo klubas „Intelektas“
2

4
6
8
8
11
11
20
22
25
30
32
34
43
45
54
60
60
61
62
64
64
68
70
70
73
75
76
78
80
82
84
86
88
91
92
94

5.4.10. Sūduvos buhalterių klubas
5.5. Tradiciniai bendruomenės renginiai
6. Nominacijos ir apdovanojimai
6.1. Nacionaliniai konkursai „Lietuvos eksporto prizas“ ir
„Lietuvos metų verslininkė/vadovė“
6.2. „Darbo žvaigždės“ apdovanojimai
6.3. „Darbo žvaigždės“ medalio apdovanojimai
6.4. LPPA rūmų „Padėkos ženklas“
6.5. Kauno PPA rūmų nominacijos
6.6. Kiti reikšmingi apdovanojimai
7. Rūmų paslaugų analizė
7.1. Informavimas, konsultacijos, mokymai
7.1.1. Informavimo paslaugos
7.1.2. Konsultavimo paslaugos
7.1.3. Verslininkų mokymai
7.1.3.1. Seminarai
7.1.3.2. Verslo informacinės popietės
7.2. Tarptautiniai ryšiai
7.2.1. Tarptautinė verslo plėtra
7.2.2. Europos įmonių tinklo Enterprise Europe Network veikla
7.2.3. Verslo misijų ir kontaktų renginių analizė
7.2.3.1. Atvykstamosios verslo misijos 2012–2015 m.
7.2.3.2. Išvykstamosios verslo misijos 2012–2015 m.
7.2.3.3. Verslo kontaktų renginiai 2012–2015 m.
7.2.4. Regiono verslo galimybių viešinimas užsienyje ir užsienio
delegacijoms
7.3. Projektų veiklos ir naudos verslui analizė
7.4. Dokumentų įforminimas
8. Socialinės partnerystės organizavimas
8.1. Partnerystė su kitomis organizacijomis
8.2. Profesinis rengimas
8.3. Verslo ir mokslo partnerystė
9. Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių analizė
9.1. Viešųjų ryšių tikslai, būdai ir priemonės
9.2. Rūmų veiklos nušvietimas nacionalinėje ir
regioninėje žiniasklaidoje
9.3. „Rūmų žinių“ leidyba
9.4. Svetainės chamber.lt raida
Rūmų veiklos 2012–2015 m. išvados

3

94
94
99
99
100
102
103
103
107
109
109
109
111
112
112
115
117
118
120
121
122
123
124
126
139
152
154
154
155
159
163
163
163
166
167
170

Rūmų istorijos bruožai

Rūmų istorijos bruožai

Rūmų istorijos bruožai
Patarti karaliui ir atstovauti pirkliams – tokia prekybos rūmų misija išlieka nuo
1599 m. Šimtmečiai subrandino prekybos rūmus kaip populiariausią verslo savivaldos modelį. Visame pasaulyje veikia daugiau kaip 13 000 rūmų, vien Europoje – apie
1700.
Per 24 metus rūmai Lietuvoje padėjo pamatus verslo bendruomenės santykiams,
pagrįstiems solidarumu ir savitarpio pagalba, tapo pripažintais ir atsakingai veikiančiais valdžios partneriais, sukūrė paslaugų verslui sistemą, efektyviai veikia integruotoje Europos ir pasaulio verslo aplinkoje.

Datos ir faktai
1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti Prekybos, pramonės ir
amatų rūmų pagrindai.
1925 m. sausį įsigaliojo Prekybos ir pramonės rūmų įstatymas, apibrėžęs rūmų
pareigą padėti valdžiai tvarkyti šalies ūkį ir atstovauti vietinių pramonininkų ir prekybininkų interesams.
1925 m. birželio 18 d. Kaune atidaryti pirmieji Prekybos ir pramonės rūmai.
1936 m. liepos 7 d. priimtas naujas rūmų įstatymas. Į rūmų veiklą įtraukus amatus,
įstaiga pavadinta Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmais. Oficialus jų atidarymas įvyko 1937 m. gruodžio 12 d.
1938 m. įsteigtas aukščiausias rūmų apdovanojimas „Darbo žvaigždė“.
1939 m. įteikti pirmieji „Darbo žvaigždės“ aukso, sidabro ir bronzos garbės ženklai.
1939 m. vasario 18 d. Kaune, K. Donelaičio g., atidaryti pagal architekto V. Landsbergio-Žemkalnio projektą pastatyti prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
1940 m. birželį Lietuvą okupavus Sovietų sąjungai, rūmų pastatas Kaune buvo
nacionalizuotas.1941 m. lapkričio 29 d. rūmai paleisti.
1991 m. spalio 25 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu atkurti rūmai ir nustatyta jų
steigimo tvarka.

2001–2007 m. Kauno rūmuose veikė Europos verslo informacinis centras EIC.
2008 m. rūmuose pradėjo veikti Kauno personalo vadovų klubas.
2009 m. rūmuose įsteigtas Kauno finansininkų klubas.
2011 m. pirmąkart organizuoti vieši verslo ir politikos debatai.
2011 m. įsteigtas rūmų Verslo vadovų klubas.
2011 m. įsteigtas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas –
„Padėkos ženklas“.
2012 m. rūmų iniciatyva Kaune įsteigta pirmoji Lietuvoje Verslo taryba.
2012 m. gegužę Osle aukščiausias tarptautinis verslo apdovanojimas – Verslo taikos premija pirmąkart įteikta Lietuvos atstovui – rūmų tarybos nariui, UAB „Skubios
siuntos“ generaliniam direktoriui Vladui Lašui.
2012 m. birželį bendruomenė pirmą kartą paminėjo rūmų gimtadienį. Kuriama
nauja tradicija – kasmet švęsti rūmų įkūrimo dieną (birželio 18-oji).
2012 m. birželį įsteigtas Kauno PPA rūmų Eksportuotojų klubas.
2012 m. rugsėjį atidaryta Kauno PPA rūmų atstovybė Jonavoje.
2013 m. kovą pradėjo veiklą Kauno PPA klubas „Verslas Kaunui“. Pirmoji iniciatyva – gėlėmis papuošti Savanorių prospektą. Ji tęsiama kasmet.
2014 m. vasarį LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė rūmuose susitiko su Verslo moterų tinklo atstovėmis.
2014 m. kovą trims rūmų nariams įteikti pirmieji Kauno m. savivaldybės apdovanojimai – „Verslo taurai“.
2014 m. gegužę atidaryta Kauno PPA rūmų atstovybė Prienuose.
2014 m. birželį įsteigtas Kauno PPA rūmų Marketingo vadovų klubas
2014 m. lapkričio mėnesį atkurtas prieškario „Darbo žvaigždės“ medalis.
2015 m. vasarį surengti debatai su kandidatais į Kauno miesto, Jonavos ir Prienų
rajonų merus pirmą kartą vykusiuose tiesioginiuose merų rinkimuose.

1991 m. lapkričio 29 d. Kaune įsteigti regioniniai prekybos ir pramonės rūmai.

2015 m. balandį klubo „Verslas Kaunui“ iniciatyva paskelbtas viešas konkursas
dėl Lietuvos verslo istorijos įamžinimo erdvės sukūrimo Ąžuolyne, Parodų kalne.
Birželį paskelbti rezultatai.

1995 m. lapkričio 14 d. priimtas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas.

2015 m. birželio 18-ąją Kaune iškilmingai paminėtas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-metis.

1997 m. parengtos pirmosios paraiškos tarptautiniams projektams.

2015 m. liepą įsteigtos rūmų Šakių ir Kėdainių atstovybės.

Nuo 2001 m. Kauno rūmų specialistai organizuoja kvalifikacijos egzaminus regiono profesinėse mokyklose.

2015 m. lapkritį rūmų 90-mečiui baigtas sodinti rūmų ąžuolynas Kauno Kalniečių
parke.
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Prezidento pratarmė

Prezidento pratarmė

Prezidento
pratarmė

čia gaunama nauda per mokymus, konsultacijas, informaciją, bet ir su išaugusiu
verslininkų išprusimu ir suvokimu, kad valstybės bei visuomenės gerovė ir santarvė priklauso nuo mūsų pačių. Todėl pozityvūs, skaidraus ir socialiai atsakingo
verslo atstovai ir ateina į mūsų organizaciją. Tokių verslininkų Lietuvoje vis dau-

Kauno prekybos, pramonės ir ama-

giau. Per kadenciją įsteigtas vienas rūmų filialas ir atidarytos trys atstovybės.

tų rūmų Generalinė asamblėja yra

Tai leidžia rūmams veikti arčiau verslo. Susiformavo 10 aktyviai veikiančių klubų,

aukščiausia rūmų narių valios išraiška.

tarp jų ir klubas „Verslas Kaunui“, kurio nariai inicijuoja ir vykdo projektus, kurian-

Dinamiškai kintanti verslo aplinka kelia

čius pridėtinę vertę miestui ir bendruomenei.

naujus uždavinius verslui, o tuo pačiu

Trečias aspektas – būti rūmų nariu yra reputacijos dalis. Narystę rūmuose,

ir rūmams. Generalinė asamblėja turi

ypač užsienio partneriai, vertina kaip rekomendaciją ir patikimumo ženklą. Tokia

nuspręsti, kuria kryptimi rūmai plėtos

vertybinė nuostata formuojasi ir mūsų aplinkoje. Faktas, kad rūmuose šios ka-

veiklą toliau, kokius kels tikslus ir kokius

dencijos metu viešėjo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, eurokomisaras Algirdas

uždavinius turės spręsti.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Rūmų misija, kitaip tariant, pagrin-

Šemeta, užsienio valstybių ambasadoriai, rodo, kad narystė atveria kelią tiesiogiai bendrauti su aukščiausiais valstybės pareigūnais. Pirmasis lietuvis versli-

dinis ir nekintantis tikslas – skatinti verslo plėtrą Kauno ir Marijampolės regio-

ninkas, rūmų tarybos narys Vladas Lašas pelnė aukščiausią tarptautinį verslo

nuose, savanoriškumo principais įgyvendinti verslo savivaldą.

apdovanojimą – Verslo taikos premiją – su rūmų rekomendacija. Rūmai yra insti-

Šią misiją Kauno PPA rūmai nuosekliai įgyvendina jau 24 metus, taip pat ir
pastaruoju laikotarpiu nuo 2012 m. Generalinės asamblėjos. Rūmai kasdien gyvena verslo bendruomenės rūpesčiais ir padeda verslui išlaikyti konkurencinį

tucija, kuriai suteikiama teisė siūlyti savo atstovus aukščiausiems valstybiniams
ir kitiems garbingiems apdovanojimams.
Ketvirtas aspektas – Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje veikiantys
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, pasikliaudami Kauno PPA rūmų patirtimi ir

pranašumą.
2012 m. Generalinės asamblėjos metu buvo patvirtintos programinės gairės

atsakomybe, patikėjo kauniečiams 2015 m. birželį surengti nacionalinės reikšmės,

ir prezidento pozicija dėl rūmų veiklos. Šioje ataskaitoje išsamiai apžvelgiame ir

istoriškai svarbias iškilmes – rūmų įkūrimo Lietuvoje 90 metų sukakties minėjimą.

įvertiname pastarųjų ketverių metų veiklą, pateikiame atsakymus, kaip sekėsi

Renginys išties buvo orus ir solidus.

vykdyti strateginėse gairėse numatytus uždavinius.
Atskirai norėčiau pažymėti veiklos aspektus, turinčius ypatingos svarbos rūmams kaip verslą vienijančiai ir jo įvaizdį kuriančiai organizacijai.
Pirmiausia – mūsų narių socialinė atsakomybė. Nariai ne tik daug dėmesio ski-

Ši ataskaita atspindės šiuos ir kitus faktus, supažindins su Kauno PPA rūmų
pažanga ir pokyčiais per ketverius kadencijos metus, suteiks informacijos šioje
asamblėjoje priimamiems sprendimams pagrįsti. Ataskaita yra kolektyvinis rūmų
tarybos ir administracijos specialistų darbas.

ria savo darbuotojams, aplinkai, kurioje veikia jų verslai, korektiškiems tarpusavio

Visiems rūmų nariams dėkoju už solidarumą, aktyvumą ir pozityvius veiks-

santykiams, bet ir vykdo įvairias visuomenines, socialines bei labdaros akcijas. Tai

mus, rūmų tarybai – už sprendimus, vedančius organizaciją į pažangą, adminis-

kuria teigiamą, pozityvų rūmų įvaizdį visuomenės akyse. Rūmai, kaip verslo savi-

tracijos specialistams – už kvalifikuotą darbą, padedantį verslui stiprėti.

valdos organizacija, yra pripažįstama ir su mumis konsultuojasi kontroliuojančios

Rūmai nėra šalia ar aukščiau mūsų. Rūmai – tai mūsų visų paveikslas, bendra

valdžios institucijos, joms svarbi mūsų nuomonė. Rūmai šios kadencijos metu akty-

veikla, lūkesčiai ir sėkmė. Rūmus kuriame patys, po dalelę kiekvienas iš mūsų. Tad

viai veikė teisėkūros procesuose, teikė pasiūlymus įstatymų rengėjams. Rūmai, kaip

šiame kelyje linkiu visiems ir kiekvienam naujų idėjų ir prasmingo darbo!

socialinis partneris, yra vertinami ir vietos savivaldybėse bei ministerijose.
Antras aspektas – nuolat didėjantis narių skaičius. Tai susiję ne tik su konkre-
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1. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
veiklos strateginės gairės 2012–2015 m.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinė asamblėja, vykusi 2012 m.
vasario 23 d., numatė, kad verslo vystymas ir pažanga Kauno regione (Kauno ir Marijampolės regionuose) 2012–2015 m. priklausys:
•• nuo įmonių pasirengimo įveikti ekonomikos konkurencingumo iššūkius prekių,
paslaugų ir darbo rinkose Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje;
•• nuo nacionalinės ekonomikos politikos, ypač regionų atžvilgiu;
•• nuo glaudžios sąveikos ir partnerystės tarp valdžios, verslo ir akademinės bendruomenės;
•• nuo gebėjimų efektyviai dirbti ES paramos programose.
Atsižvelgiant į tai, pabrėžta, kad būtina Kauno PPA rūmų veiklą lanksčiai derinti
prie naujų ir nuolat kintančių rūmų narių įmonių, organizacijų ir regiono plėtros institucijų uždavinių. Rūmams būtina puoselėti savo funkcinį potencialą ir efektyviai
panaudoti sukauptą geriausią patirtį.
2012–2015 m. veiklos programą Kauno PPA rūmams siūlyta grįsti tokia veiklos
vizija, misija ir uždaviniais:

Vizija
•• Pagrindinė verslo įmones bei mokslo ir studijų institucijas burianti, jų interesams atstovaujanti ir juos ginanti regiono verslo savivaldos institucija.
•• Kokybiškas verslo konkurencingumo palaikymo paslaugas teikianti organizacija.
•• Konstruktyviai, lanksčiai bei efektyviai veikianti ir nuolat besimokanti institucija.
•• Atsakingai veikiantis valdžios ir piliečių savivaldos socialinis-ekonominis partneris.

Misija
I-oji misija. Atstovauti bendriesiems verslo interesams ir ginti
narių interesus

1. Atstovaujant bendriesiems verslo interesams veiksmus derinti visoje rūmų asociacijoje. Plėsti atstovavimo tinklą ir užtikrinti jo efektyvų funkcionavimą regioniniu,
8
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nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, įskaitant Europos Sąjungos valdymo lygmenį.
2. Išvystyti rūmų tarybos komitetų veiklą prioritetinėms regiono verslo plėtros ir
įmonių problemoms spręsti bei užtikrinti efektyvią jų veiklą.
3. Ugdyti motyvuotą narystę rūmuose, siekiant visapusiškai efektyvios verslo
aplinkos, savitarpio pagalbos ir įmonių konkurencingumo kėlimo.
4. Įtvirtinti ir puoselėti rūmų galias (teisines, informacines, ekspertines) ir palaikyti solidų rūmų įvaizdį.
Uždaviniai misijai:
1. Ugdyti motyvuotą narystę rūmuose ir puoselėti solidarumo principais grindžiamus verslo bendruomenės santykius.
2. Siekiant nustatyti objektyvų įmonių lūkesčių ir poreikių paveikslą, iš narių
tinklo organizuoti efektyvų grįžtamąjį ryšį.
3. Tobulinant verslo aplinką ir kuriant jos konkurencinius pranašumus konstruktyviai bendradarbiauti su savivaldybėmis ir akademinėmis institucijomis.
4. Atstovavimą verslo įmonių ir organizacijų interesams nacionaliniu lygmeniu
derinti su visais Lietuvoje veikiančiais PPA rūmais, taip pat partnerių organizacijomis per rūmų asociaciją.
5. Išplėsti atstovavimo tinklą ir užtikrinti jo efektyvų funkcionavimą regioniniu,
nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.
6. Puoselėti rūmų teisines, informacines ir ekspertines galias bei palaikyti solidų
rūmų įvaizdį.

II-oji misija. Plėtoti paslaugas verslui

1. Nuosekliai tobulinti verslo poreikių nustatymo ir jų efektyvaus patenkinimo
sistemą, organizuojant reguliarią įmonių poreikių stebėseną, rinkos analizę ir rūmų
veiksmų savianalizę.
2. Paslaugas verslo vystymui teikti atsižvelgiant į regiono verslo bendruomenės
interesų prioritetus ir jų kaitą konkurencinėje verslo aplinkoje.
3. Palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais ir užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę.
4. Užtikrinti platesnį ir geresnį paslaugų prieinamumą, nuolat diegiant modernias
informacines technologijas, stiprinant filialo potencialą ir atstovybių tinklą bei išplečiant rūmų patalpas.
Uždaviniai misijai:
1. Nuosekliai tobulinti pagalbos verslui nustatymo ir bendrųjų interesų išskyrimo sistemą.
2. Paslaugas verslo vystymui teikti atsižvelgiant į narių interesų prioritetus bei
9
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

jų kaitą konkurencinėje verslo aplinkoje.
Išvystyti sisteminį bendradarbiavimą su viešosiomis įstaigomis „Versli Lietuva“, „Investuok Lietuvoje“, „Lietuvos inovacijų centras“.
Išvystyti sisteminį bendradarbiavimą su integruotais mokslo, studijų ir verslo
slėniais „Santaka“, „Nemunas“ bei mokslo ir technologijų parkais.
Palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais tiriant jų pasitenkinimą ir užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę atliekant rūmų veiksmų
savianalizę.
Užtikrinti platesnį ir geresnį paslaugų prieinamumą nuolat diegiant modernias
informacines technologijas bei stiprinant rūmų periferinių struktūrų (filialo ir
atstovybių) potencialą.
Išplėtoti savitarpio pagalbos ir paslaugų nuolaidų programą „Narys – nariui“.
Nuosekliai kelti ES projektų vadybos kompetenciją ir projektinę veiklą efektyviai derinti su rūmų narių bei regiono konkurencingumo poreikiais.

Verslo savivaldos analizė veiklos gairių kontekste

2. Verslo savivaldos analizė veiklos gairių
kontekste
2.1. Rūmų taryba
Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis vadovavo Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų tarybos veiklai.
Rūmų prezidentas ir tarybos nariai atstovavo rūmų narių interesams, reprezentavo
ir viešino regioną ir rūmus, palaikė nuolatinį ryšį su rūmų administracija ir asociacijos
vadovybe. Tarybos darbas buvo planuojamas pagal patvirtintas Generalinės asamblėjos gaires ir reaguojant į kylančius klausimus rūmuose ir išorėje.

III-oji misija. Atsakingai vykdyti valstybės deleguotąsias funkcijas ir sudaryti sąlygas prisiimti naujas atsakomybes

1. Prisiimant socialinio-ekonominio partnerio atsakomybes įgyvendinti naujojo
LR Profesinio mokymo įstatymo, LR Regionų plėtros įstatymo ir atitinkamai kitų LR
teisės aktų nuostatas.
2. Nuosekliai siekti, kad Kauno PPA rūmai taptų ne tik pagrindinio profesinio mokymo, bet ir darbo rinkos profesinio mokymo žinių bei įgūdžių vertinimo instituciniu
centru.
Uždaviniai misijai:
1. Prisiimant socialinio-ekonominio partnerio atsakomybes kompetentingai įgyvendinti LR Profesinio mokymo įstatymo, LR Regionų plėtros įstatymo ir
atitinkamai kitų LR teisės aktų, taikomų PPA rūmams, nuostatas.
2. Kurti sąlygas prisiimti naujas atsakomybes, kurių įgyvendinimas sumažintų
biurokratinę naštą valstybei, rūmų nariams ir visai verslo bendruomenei.

Rūmų taryba 2012–2015 m.

Kauno PPA rūmų tarybos posėdžių darbotvarkės 2012 m.
Rūmų veiklos plėtros temos:
Diskusija ir preliminarus sprendimas dėl artimiausių tarybos posėdžių klausimų;
Sprendimas dėl rūmų atstovybės Jonavoje nuostatų patvirtinimo;
Sprendimas dėl atstovavimo iškilmėse LR Vyriausybėje kovo 9 d. įteikiant Metų
verslininkės/vadovės apdovanojimą A. Pocienei, „Lietuvos eksporto prizą“ UAB „Baldai
Jums“ ir aukso „Darbo žvaigždę“ S. R. Petrikiui, sidabro – J. Sirvydžiui ir J. Martikaičiui;
Atstovų į Verslo tarybą patvirtinimas. Diskusija dėl Verslo tarybos veiklos krypčių
artimiausiu metu;
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Klubų nuostatų projektų nagrinėjimas. Sprendimas dėl nuostatų tvirtinimo;
Sprendimas dėl 2011 m. biudžeto įvykdymo;
Sprendimas dėl 2012 m. biudžeto plano;
Sprendimas dėl Eksportuotojų klubo nuostatų patvirtinimo;
Sprendimas dėl rūmų metinio renginio;
Nominantų, kurie bus apdovanoti rūmų metiniame renginyje, tvirtinimas;
Sprendimas dėl Ginčų komisijos steigimo;
Sprendimas dėl Inovacijų komiteto;
Inicijuoti mecenatų klubo steigimą;
Sprendimas dėl Apdovanojimų komisijos pirmininko skyrimo.
Regiono plėtros temos:
Verslo taryba: dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių Kauno mieste;
Verslo taryba: dėl Inovacijų ir švietimo ekspertų grupės vadovo ir ekspertų sąrašo
papildymo;
VšĮ „Technopolis“ veikla ir prognozės;
Diskusija dėl Nacionalinio susitarimo projekto;
Sprendimas dėl VšĮ „Technopolis“ vystymo ir valdybos sudėties;
Dėl verslo ir politikos atstovų debatų Kauno m savivaldybėje;
Dėl savivaldybės įmonių valdymo tobulinimo. Siūlomi pakeitimai Savivaldybės
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės valdomose įmonėse tvarkos
apraše;
Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Kauno technologijos universitetu;
Susitikimas su KTU rektoratu.
Kauno PPA rūmų tarybos posėdžių darbotvarkės 2013 m.
Rūmų veiklos plėtros temos:
Sprendimas dėl rūmų veiklos prioritetinių krypčių vykdant Generalinės asamblėjos patvirtintas gaires;
Dėl „Darbo žvaigždės“ apdovanojimo teikimo;
Verslo moterų tinklo veiklos pristatymas;
Kauno finansininkų klubo veiklos pristatymas;
2012 m. rūmų veiklos ataskaitos patvirtinimas;
2013 m. rūmų veiklos plano patvirtinimas;
2013 m. atstovavimo veiklos detalaus plano patvirtinimas;
2012 m. biudžeto įvykdymas;
2013 m. biudžeto planas;
Verslo tarybos narių patvirtinimas;
Etikos ir taikinimo komisijos nuostatų patvirtinimas;
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Rūmų vykdomų projektų pristatymas;
Projekto „Socialinis dialogas“ eiga. Sprendimas dėl derybininko paskyrimo teritorinei kolektyvinei sutarčiai parengti;
Verslo vadovų klubo pristatymas;
Personalo vadovų klubo pristatymas;
Dėl Verslo aplinkos komiteto veiklos atnaujinimo prie Kauno PPA rūmų tarybos;
Rūmų sistemos apdovanojimų pristatymas;
Sprendimas dėl apdovanojimo atkūrimo: „Darbo žvaigždės“ diplomas (teikiamas
įmonėms);
Sprendimas dėl apdovanojimo: Padėka regiono įmonių darbuotojams;
Sprendimas dėl apdovanojimo: Geriausiai ekonomikos ir verslo temas nagrinėjantis Kauno ir Marijampolės regionų žurnalistas;
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos 2013 m. antro pusmečio darbo
planas;
Susitikimas su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentu
Rimantu Stankevičiumi ir generaliniu direktoriumi Rimantu Šidlausku;
Dėl VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ 1/3 dalininko teisių įsigijimo;
Dėl darbo grupės sudarymo nario mokesčio skaičiavimo metodikai peržiūrėti;
Dėl atvirų durų dienos rūmuose;
Išsami diskusija dėl nario mokesčio dydžių nustatymo;
Sprendimai dėl metinės verslininkų pagerbimo šventės;
Dėl VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ 1/3 dalininko teisių;
Sprendimas dėl rūmų nario mokesčių dydžio nuo 2014 m.;
Sprendimas dėl apdovanojimų pagal nominacijų sąrašą.
Regiono plėtros temos:
Verslo tarybos narių asmeninės ataskaitos;
Dėl Verslo tarybos veiklos tęstinumo;
Dėl įgaliojimo pasirašyti teritorinę kolektyvinę sutartį;
Susitikimas su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vadovais dėl
esminių verslo atstovavimo temų (Vyriausybės programa, Verslo tarybos planas, Trišalė taryba);
Dėl vietos verslo ir savivaldos politikų debatų.
Kauno PPA rūmų tarybos posėdžių darbotvarkės 2014 m.
Rūmų veiklos plėtros temos:
Informacija apie Jonavos atstovybės veiklą 2013 m. Sprendimas dėl Jonavos filialo
steigimo;
Sprendimas dėl filialų nuostatų parengimo;
13
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Informacija apie Prienų rūmų narių veiklą 2013 m. Sprendimas dėl Prienų atstovybės steigimo ir nuostatų patvirtinimo;
Informacija apie Marijampolės filialo veiklą 2013 m.;
Dėl rūmų asociacijos nominacijų: „Lietuvos eksporto prizas“, „Darbo žvaigždė“ ir
teikimo metinio rūmų sistemos renginio metu LR Vyriausybėje;
Sprendimas dėl filialų nuostatų tvirtinimo;
Sprendimai dėl apdovanojimų „Lietuvos eksporto prizas“ ir sidabro (II laipsnio)
„Darbo žvaigždė“ teikimo;
Sprendimas dėl Kauno PPA rūmų 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo;
Sprendimas dėl Kauno PPA rūmų 2014 m. veiklos plano patvirtinimo;
Sprendimas dėl 2013 m. biudžeto vykdymo tvirtinimo;
Sprendimas dėl 2014 m. biudžeto plano tvirtinimo;
Sprendimai dėl biudžeto ataskaitos formos tvirtinimo;
Sprendimas dėl Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimo;
Sprendimas dėl premijos skyrimo geriausiai ekonomikos ir verslo temas nagrinėjančiam Kauno ir Marijampolės regionų žurnalistui;
Kauno PPA rūmų įgyvendinamų projektų pristatymas;
Rūmų klubų veiklos apžvalga;
Sprendimas dėl Jonavos filialo tarybos narių ir tarybos pirmininko patvirtinimo;
Rūmų klubų veiklos analizė ir gerinimas;
Sprendimas dėl verslininkų pagerbimo vakaro koncepcijos ir datos;
2014 m. pirmo pusmečio biudžeto vykdymas;
Rūmų apdovanojimai 2014 m. Nominacijos ir kvotos;
Rūmų tarptautinė veikla;
Sprendimas dėl rūmų 2014 m. apdovanojimų;
Sprendimas dėl verslo aplinkos gerinimo klausimų nagrinėjimo tvarkos nustatymo;
Sprendimas dėl verslo aplinkos gerinimui aktualių priemonių plano, siejant su
rūmų tarybos veiklos planu;
Dėl žemės reformos;
Sprendimas dėl „Darbo žvaigždės“ apdovanojimo;
Sprendimas dėl „Įmonių pagerbimo ženklo“ įsteigimo ir gamybos.
Regiono plėtros temos:
Dėl rūmų narių atstovavimo Kauno rajone;
Susitikimas su Kauno apskrities VPK vadovu Linu Pernavu;
VšĮ„Technopolis“ veiklos pristatymas ir diskusija;
Sprendimas dėl rūmų atstovo delegavimo į VšĮ „Technopolis“ valdybą;
Sprendimas dėl Lietuvos verslo istorijos įamžinimo erdvės.
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Kauno PPA rūmų tarybos posėdžių darbotvarkės 2015 m.
Rūmų veiklos plėtros temos:
Sprendimas dėl nominanto „Verslo taikos premija 2015“ patvirtinimo;
Sprendimas dėl „Darbo žvaigždės“ medalio apdovanojimo;
Sprendimas dėl „Lietuvos eksporto prizo“ nominacijos;
Sprendimas dėl 2014 m. rūmų veiklos ataskaitos patvirtinimo;
Sprendimas dėl 2015 m. rūmų veiklos plano patvirtinimo;
Sprendimas dėl rūmų Etikos kodekso patvirtinimo;
Sprendimas dėl 2014 m. biudžeto vykdymo;
Revizijos komisijos 2014 m. ataskaita;
Sprendimas dėl 2015 m. biudžeto plano tvirtinimo;
Premijos ekonomikos ir verslo temas nagrinėjančiam Kauno ir Marijampolės regionų
žurnalistui nuostatų redakcija ir sprendimas dėl konkurso paskelbimo už 2014 m.;
Sprendimas dėl Lietuvos verslo istorijos įamžinimo erdvės projekto konkurso vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo;
Sprendimas dėl apdovanojimų teikimo ne rūmų sistemos konkursuose;
Susitikimas su kandidatu į Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidento postą Šarūnu Kliokiu;
Sprendimas dėl premijos skyrimo geriausiai ekonomikos ir verslo temas nagrinėjančiam Kauno ir Marijampolės regionų žurnalistui;
Sprendimas dėl sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigždės“ teikimo apdovanoti Valdą
Pacevičių (UAB „Gija“);
Sprendimas dėl Kėdainių atstovybės steigimo ir nuostatų patvirtinimo;
Sprendimas dėl Šakių atstovybės steigimo ir nuostatų patvirtinimo;
Sprendimas dėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų teminės lyderystės
rūmų asociacijoje;
Rūmų apdovanojimai 2015 m. Nominacijos ir kvotos;
Sprendimas dėl atlygio dydžio nustatymo už force majeure aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimą;
Sprendimai dėl rūmų apdovanojimų 2015 m.;
Sprendimas dėl atlygio dydžio nustatymo už force majeure aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimą;
Sprendimas dėl apdovanojimo „Sukurta Kauno rajone“ nuostatų patvirtinimo.
Regiono plėtros temos:
Dėl verslo aplinkos klausimų ir jų sprendimų;
Sprendimas dėl debatų tarp verslo ir kandidatų į Kauno m. merus;
Susitikimas su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais: vadu, plk. lt. Liudu Gumbinu ir
skyriaus vadu Ramūnu Markovu;
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Dėl Lobistinės veiklos įstatymo keitimo projekto;
Susitikimas su Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininku Ramūnu Navicku dėl vietos veiklos grupių steigimo Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijose.
Trumpas pristatymas apie planuojamas jų veiklas;
Susitikimas su Kauno miesto savivaldybės vadovais: meru Visvaldu Matijošaičiu,
administracijos direktoriumi Gintaru Petrausku, mero pavaduotojais Povilu Mačiuliu,
Simonu Kairiu, Vasilijumi Popovu;
Sprendimas dėl Šakių VVG steigimo, įgaliojimų suteikimo pasirašyti steigimo sutartį ir atstovų skyrimo į Šakių VVG valdybą;
Diskusija su LR Seimo Pirmininko pirmuoju pavaduotoju Vydu Gedvilu, Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentu Šarūnu Kliokiu ir generaliniu direktoriumi Rimantu Šidlausku. Tema: regionų plėtra;
Tarybos narių siūlymai dėl verslo aplinkos klausimų Verslo tarybai. Klausimai ir
jų sprendimai turi būti savivaldybės kompetencijos ribose;
Sprendimas dėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų delegavimo į
Verslo tarybą;
Sprendimas dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti Kauno miesto savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių
asociacijos bendradarbiavimo pratęsimo sutartį;
Sprendimas dėl dalyvavimo Kauno centro gaivinimo projekte. Dalyvavimas partneriu su DNB bei laida „Septynios Kauno dienos“;
Sprendimas dėl atstovo delegavimo į Šakių VVG;
Sprendimas dėl garbės prezidento vardo suteikimo papildant Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų įstatus.
Filialų tarybų posėdžių darbotvarkės 2012–2015 m.
Marijampolės filialo tarybai vadovavo viceprezidentas, filialo tarybos pirmininkas
Kęstutis Svitojus. Jonavos atstovybei, vėliau Jonavos filialui – rūmų tarybos narys,
filialo tarybos pirmininkas Alfonsas Meškauskas.
Marijampolės filialo tarybos posėdžių temos:
2013 m.
Dėl susitikimo-diskusijos su Europos Parlamento nare Laima Andrikiene: kokia
nauda Lietuvos verslui įsivedus eurą?
2014 m.
Dėl metinio veiklos plano pristatymo, filialų nuostatų atnaujinimo;
Visuotinis narių susirinkimas, veiklos tikslai ir įgyvendinimas, patvirtintų nuostatų pristatymas, filialo tarybos rinkimas.
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2015 m.
Filialo vadovo pristatymas; dėl rūmų narių susitikimo su savivaldybės vadovais;
dėl diskusijos organizavimo apie „Rail Baltica“ atšakos nutiesimą į pramonės rajoną;
Dėl verslo dienos renginio organizavimo.
Jonavos filialo veiklos plėtros temos:
2013 m.
Kauno PPA rūmų Jonavos atstovybės tarybos rinkimai;
Kuruojamų sričių priskyrimas Jonavos atstovybės tarybos nariams;
Dėl Kauno PPA rūmų apdovanojimų rajono verslininkams;
Dėl Jonavos filialo steigimo.
2014 m.
Dėl Jonavos atstovo A.Meškausko skyrimo į Kauno PPA rūmų tarybos Apdovanojimų komisiją;
2014 m. apdovanojimai (3 nominacijos);
Dėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo steigimo;
Jonavos filialo tarybos rinkimai;
Kandidatų 2014 m. nominacijoms aptarimas ir išrinkimas.
2015 m.
Dėl 2015 m. Kauno PPA rūmų apdovanojimų;
Veiklos rezultatų aptarimas.
Jonavos regiono plėtros temos:
2013 m.
Dėl verslo pamokų pravedimo;
Dėl dalyvavimo projekte „Išbandyk profesiją“ su Jonavos Senamiesčio gimnazija.
2014 m.
Atstovų į Trišalę tarybą delegavimas;
Išankstiniai siūlymai Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimui.
2015 m.
Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos narių atsakas į Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus laišką „Dėl Jonavos turizmo ir verslo informacijos centro veiklos“;
Dėl apskritojo stalo, verslo pusryčių ir kito formato diskusijų su Jonavos rajono
savivaldybės bei administracijos vadovais;
Dėl Jonavos filialo įstojimo į VVG ir atstovo dalyvauti joje išrinkimo;
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Jonavoje 2016 m.;
Jonavos rajone veikiančių verslo subjektų apklausos rezultatų pristatymas;
Dėl Jonavos filialo verslo bendruomenės dalyvavimo projekte „Jonava – Europos
kultūros sostinė 2022“.
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Šios kadencijos rūmų taryba pasižymėjo darniu, sutelktu darbu ir aktyvumu inicijuojant, svarstant ir priimant sprendimus visais pagal kompetenciją tarybai priklausančiais klausimais. Apie rūmų prezidentą ir prezidiumą skaitykite 2.2 skyriuje.
Algimantas Stasys Anužis – Etikos ir taikinimo komisijos pirmininkas, Kauno m.
Verslo tarybos narys, aktyvus visų lygių diskusijų dalyvis. Vaida Butkuvienė vado-
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Saulius Valunta
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vauja Kauno finansininkų klubui nuo jo įkūrimo. Ėmėsi iniciatyvos ir organizavo dvi
profesines klubo keliones į Liuksemburgą, Strasbūrą ir Londoną, aktyviai dalyvauja
įvairiose moksleivių ir studentų darbų bei idėjų vertinimo komisijose.
Vytas Čičelis – Kauno rajono verslo bendruomenės koordinatorius, inicijavęs nemažai bendrų projektų su rajono savivaldybe, daug dėmesio skiriantis jaunimo profesiniam orientavimui. Zigmantas Dargevičius – Verslo istorijos įamžinimo erdvės
projekto iniciatorius, aktyvus klubo „Verslas Kaunui“ narys, Kauno m. Verslo tarybos
narys, Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdybos narys.
Alvydas Pranas Grevas – šalies Profesinio mokymo įstaigų asociacijos tarybos
narys, atstovaujantis Kauno krašto įstaigoms, Kauno m. Švietimo tarybos narys. Nuosekliai gynė tiek mokymo įstaigų, tiek darbdavių interesus santykiuose su Švietimo
ir mokslo bei kitų ministerijų atstovais dėl specialistų parengimo, jų atitikimo darbo
rinkos poreikiams ir kt., daug pastangų skyrė visuomenėje atkuriant profesinių mokyklų prestižą.
Eduardas Jasas – vienas iš aktyviausių socialinės atsakomybės principo diegėjų,
visuomeninių ir pilietinių akcijų organizatorius, bendruomenės renginių rėmėjų. Inicijavo žemės reformos, naujojo socialinio modelio projekto svarstymus, nuosekliai
gynė darbdavių poziciją santykiuose su valdžios institucijomis.
Dr. Vladas Lašas – vienas iš didžiausią autoritetą visuomenėje turinčių Kauno
verslininkų, pasižymintis pilietiniu ir socialiniu aktyvumu, progresyviomis idėjomis.
Valstybės pažangos (Lietuva 2030) tarybos narys, Globalios Lietuvos lyderių tarybos
narys, iki 2015 m. spalio buvo VDU tarybos narys, dalyvauja klubo „Verslas Kaunui“
veikloje.
Alfonsas Meškauskas – Jonavos filialo tarybos pirmininkas, kurio pastangomis
UAB „Baldai Jums“ patalpose pradėjo veikti rūmų Jonavos atstovybė. Diskusijų su
Jonavos rajono vadovais organizatorius, narystės rūmuose propaguotojas, aktyviai
bendradarbiauja su moksleiviais, Apdovanojimų komisijos narys. Valdas Paulauskas – vienas iš Prienų atstovybės iniciatorių ir steigėjų, Prienų rajono Verslo tarybos
narys.
Jonas Sirvydis – Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos prezidentas,
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos viceprezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumo narys, žinomas Jonavos mecenatas. Alvydas Tomas Skėrys – klubo „Verslas Kaunui“ narys, ne kartą organizavęs bendruomenės renginius savo įmonėse. Fausta Šeputytė iki 2015 m. vadovavo Verslo moterų
tinklui Kaune ir rūmų Apdovanojimų komisijai, yra Eksportuotojų klubo valdybos
narė. Nerijus Šėža nuo įsteigimo vadovauja Verslo vadovų klubui. Saulius Valunta –
Apdovanojimų komisijos, Verslo vadovų ir klubo „Verslas Kaunui“ narys, vienas iš
Verslo istorijos įamžinimo erdvės kūrimo projekto iniciatorių ir aktyvių dalyvių, nuolat remiantis tradicinius rūmų bendruomenės renginius.
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į tarybos darbotvarkes patekdavo geriau parengti, giliau apgalvoti, o sprendimai
pasiekdavo taikinius Vyriausybėje ir savivaldybėse. Per kadencinį laikotarpį rūmų
prezidentui B. Žemaičiui teko bemaž dvejus metus rotaciniu būdu pirmininkauti

Kauno m. Verslo tarybai.
Reikšmingas rūmų prezidento asmeninis indėlis į rūmų bendruomenės santykių
kultūros plėtojimą padėjo ne tik išugdyti rūmų narių gretas, bet ir jas konsoliduoti.
Prezidentas buvo išskirtinai mobilus: dažni prezidento vizitai į regiono savivaldybes,
susitikimai su verslininkais ir savivaldybių vadovais, lankymasis įmonėse, dalyvavimas rūmų klubų veikloje pritraukė nemažai naujų narių, paskatino rūmų atstovybių
steigimąsi Prienuose, Šakiuose, Kėdainiuose. B. Žemaičio iniciatyva iš rūmų narių
buvo suburtas naujas klubas „Verslas Kaunui“, kuriame apsijungė įmonės ir jų
vadovai, puoselėjantys mecenavimo tradicijas.
Prezidentas B. Žemaitis plačiai atstovavo rūmų nariams visais lygmenimis, efektyviai reprezentavo, visapusiškai viešino regioną ir rūmus: priėmė daugelio šalių
ambasadorius, ekonomikos patarėjus, susitikimuose su LR Vyriausybės ir LR Seimo
pareigūnais reiškė rūmų poziciją aktualiais verslo aplinkos klausimais, dalyvavo TV
laidose ir teikė interviu reportažams per nacionalines ir regionines televizijas, Lietuvos radiją bei interviu spaudoje.
Reikšmingą proveržį rūmų tarybos darbe kadencijos viduryje paskatino buvęs ilgametis rūmų prezidentas, dabar viceprezidentas M. Rondomanskas. Jis tarybos darbą
pasiūlė labiau sutelkti į verslo aplinkos problemų nagrinėjimą, įmonėms aktualių
sprendimų paiešką, realios verslo savivaldos įgyvendinimą. Prezidentas ir taryba
parėmė šią iniciatyvą: rūmų veiklos profilis tapo įvairiapusiškesnis, patrauklesnis
verslo įmonėms, dalykiškesnis santykiuose su valdžios institucijomis. Viceprezidentas
M. Rondomanskas atstovauja rūmams Kauno m. Verslo taryboje, pasižymi konstruktyviu, telkiančiu požiūriu tiek šioje institucijoje, tiek rūmų taryboje ar prezidiume.
Viceprezidento dr. M. Misiūno ekspertinė nuomonė švietimo, profesinio rengimo
atitikties ūkio reikmėms klausimais buvo ypatingai reikšminga. Dr. M. Misiūnas –
Kauno kolegijos direktorius, aktyvus Kauno m. Švietimo tarybos narys.
Dr. Jonas Koryzna (UAB „Baltijos paslaugų brokeris“ prezidentas) turi plataus
spektro bendradarbiavimo patirtį su Kauno miesto savivaldybe kaip miesto tarybos
narys. Jo ekspertinė nuomonė miesto energetikos ir viešojo transporto srityse padėjo
formuluoti aiškią ir argumentuotą rūmų bendruomenės poziciją.
Advokatas E. Rapolas (advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“
advokatas) nesavanaudiškai teikė kvalifikuotą teisinę konsultacinę pagalbą rūmų
nariams ir patiems rūmams. Rūmų kreipimaisi bei oficialios pozicijos jo vertinimų
dėka įgavo teisiškai argumentuotas išraiškas, o tai kėlė pasitikėjimą rūmais valdžios
institucijose ir gerino verslo savivaldos efektyvumą.
Kęstutis Svitojus, ilgametis rūmų viceprezidentas, Marijampolės filialo tarybos
pirmininkas, UAB „Mantinga“ generalinis direktorius, būrė verslo bendruomenę,
glaudžiai veikė su apskrities savivaldybėmis, inicijavo svarbias konferencijas ir forumus, skirtus Marijampolės regiono verslo plėtros perspektyvoms.
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2.2. Rūmų prezidentas ir prezidiumas
Generalinė asamblėja 2012–2015 m. kadencijai išrinko naują Kauno PPA rūmų
prezidentą. Juo tapo rūmų nario UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas Benjaminas
Žemaitis. Prezidento įmonė yra ilgametis rūmų narys, o jos savininkas B. Žemaitis –
aktyvus verslo bendruomenės narys.
Rūmų prezidentas vadovavo tarybos veiklai. Nauja buvo tai, kad jis apjungė skirtingoms
sritims atstovaujančius viceprezidentus dr. Joną
Koryzną, dr. Mindaugą Misiūną, Evaldą Rapolą,
Mečislovą Rondomanską, Kęstutį Svitojų ir šitaip
aktualizavo rūmų prezidiumo darbą. Prezidiumo
potencialas atsiskleidė diskusijose dėl einamųjų
tarybos darbotvarkių ir sprendimų projektų.
Neretai į prezidiumo posėdžius įsitraukdavo
ir kiti rūmų tarybos nariai. Todėl klausimai

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Viceprezidentas 		
Mečislovas Rondomanskas

Viceprezidentas Mindaugas Misiūnas

Viceprezidentas Jonas Koryzna

Viceprezidentas Evaldas Rapolas

Viceprezidentas Kęstutis Svitojus
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pavyko išvengti apribojus kiekvieno specialisto darbą ties ne daugiau kaip trimis projektais.
Apskritai personalo valdymas yra ir metodas, ir menas. Skirtingi darbuotojų profesiniai pagrindai, skirtingas amžius, gyvenimo ir profesinė patirtis netapo kliūtimi,
o, priešingai, privalumu dirbant tokį specifinį ir įvairiapusišką darbą rūmuose. Svarbiausia buvo palaikyti aukštą vidinę darbuotojų motyvaciją. Nepaisant gana vidutiniškų atlyginimų už darbą, tai pavyko: darbuotojai jautė atsakomybę už jiems pavestas
užduotis ir siekiamus rezultatus, stengėsi išlaikyti aukščiausius kokybės standartus.
Psichologinis ir socialinis klimatas buvo geras.

Vyriausiuoju Kauno PPA rūmų administratoriumi –
generaliniu direktoriumi rūmų prezidento teikimu ir
tarybos sprendimu dirbo dr. Vytautas Šileikis. Administracijos sudėtyje taip pat dirbo rūmų kancleris Andrius Verbyla, padėjėja-referentė Vaida Kriščiūnaitė.
Tiesiogiai pavaldūs administracijos vadovybei taip pat
yra viešųjų ryšių vadovė Audronė Jankuvienė, informacinių sistemų vadybininkas Tadas Lingė ir kadencijos
Generalinis direktorius 		
pabaigoje į darbą grįžusi verslo savivaldos koordinatorė
dr. Vytautas Šileikis
Daiva Vyšniauskienė. Visą rūmų personalą (administracija, specialistai ir pagalbiniai darbuotojai) kadencijos pabaigoje sudarė 29 asmenys,
kurie užėmė 26,8 etato. Pagal šiuos skaičius Kauno PPA rūmai yra viena iš didžiausių
nevyriausybinio sektoriaus institucijų.
Administracija organizavo kasdieninę rūmų veiklą – įgyvendino tarybos sprendimus ir teikė paslaugas įmonėms, rūpinosi finansiniais ir materialiaisiais ištekliais,
vidiniais bei išoriniais ryšiais, atliko nuolatinę veiklos analizę, įgyvendino vadovybės
nustatytą kokybės politiką, derino ir tobulino vadybinius veiksmus, sudarė sąlygas
darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
Išeities aplinka administracijos darbui apžvelgiamu laikotarpiu buvo gana sudėtinga dėl itin plataus ir vis besiplečiančio Kauno PPA rūmų veiklos lauko. Jį lėmė
įmonių – rūmų narių verslo interesų įvairovė, skirtingi regioninės plėtros uždaviniai
13-oje savivaldybių, verslo aplinkos nuolatinė kaita, skirtinga verslo bendruomenių
grupių branda. Išorė, kaip dažniausiai nutinka, metė dar ir papildomų iššūkių (žr 4.1
skyrių).
Institucinė sandara (vykdomoji struktūra) išlaikė išbandymus: funkcijos ir veiklos
išvengė dubliavimo. Kai kurios funkcijos, ypač susijusios su valstybės deleguotųjų
funkcijų vykdymu, apibrėžiamos siauresne specializacija: užsienio prekybos dokumentų, force majeure aplinkybių ekspertinis vertinimas, atsakomybės organizuojant
profesinio mokymo žinių ir įgūdžių vertinimą. Jos reikalauja personalo atitinkamo pasirengimo bei siauresnių kompetencijų. Veiklos valdymas buvo grindžiamas komandiniu darbu ir tai padėjo įveikti ir šiuos iššūkius. Veiklų įvairovė, skirtingi užduočių
terminai, platus įtrauktų asmenų bei institucijų ratas kėlė aukštus reikalavimus komunikacijai. Todėl teko peržiūrėti daugelį veiklos procedūrų, kurios numatytos ISO; teko
jas perrašyti, išbandyti ir tobulinti.
Projektinis darbo pobūdis yra cikliškas. Buvo laikotarpių, kuomet rūmų administracija ir specialistai vienu ir tuo pačiu metu dirbo prie dešimties skirtingų projektų.
Šios aplinkybės vertė preciziškai balansuoti personalo darbo krūvius. Netolygumų

Administracija yra atsakinga už tinkamą rūmų biudžeto planavimą ir vykdymą.
Pagrindinės rūmų pajamos ataskaitiniu laikotarpiu buvo iš projektinės veiklos ir valstybės deleguotųjų funkcijų, o mažesnės iš komercinių paslaugų ir narių mokesčių.
Projektų planavimas yra labai apytikslis, sunkiai nuspėjamas dėl atsitiktinių veiksnių
ir įvairių aplinkybių kaitos: priklauso nuo skelbiamų šaukimų paraiškoms terminų,
galimų projektų partnerių pasirinkimo, kofinansavimo poreikių, atitikties rūmų narių
ir regioninės plėtros lūkesčiams. Rūmų taryba intensyviai domėjosi rūmų projektine
veikla, ne kartą nagrinėjo savo posėdžiuose keldama klausimą, kiek ši veikla yra naudinga ir efektyvi sprendžiant rūmų uždavinius. Administracija pateikė išsamias išvadas ir įrodymus, kad projektinė veikla yra viena iš efektyviausių priemonių, teikianti
tiesioginę naudą rūmų narių įmonėms, padedanti spręsti jų veiklos konkurencingumo palaikymo uždavinius. Tuo pat metu projektinė veikla sudaro galimybes išlaikyti
aukštą rūmų personalo kompetenciją už adekvatų atlygį.
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Administracijos schema
GENERALINIS
DIREKTORIUS

PROFESINIO
RENGIMO
SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ
RYŠIŲ
SKYRIUS

RŪMŲ KANCLERIS

VADOVYBĖS
ATSTOVAS
KOKYBEI

ADMINISTRACIJOS
PADĖJĖJA-REFERENTĖ

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ
VADOVĖ

EKONOMISTĖ

VERSLO SAVIVALDOS
KOORDINATORĖ

VERSLO
PLĖTROS
SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS
FILIALAS

JONAVOS
FILIALAS

PRIENŲ
ATSTOVYBĖ

KĖDAINIŲ
ATSTOVYBĖ

ŠAKIŲ
ATSTOVYBĖ
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Nepreferencinės prekių kilmės sertifikavimas yra tipinė prekybos rūmų funkcija
visame pasaulyje. Kauno PPA rūmų kompetencija vykdant šią funkciją yra pati aukščiausia Lietuvos PPA rūmų sistemoje. Todėl Kauno PPA rūmams asociacija patikėjo
palaikyti teminę lyderystę šioje srityje. Pajamos iš šios veiklos tiesiogiai priklauso
nuo bendros ekonominės ir geopolitinės situacijos. Pavyzdžiui, Rusijos embargas kirto per maisto eksportą ir sumažino pajamas 1/3, o rūmų administracija nieko negalėjo
pakeisti ar įtakoti, išskyrus palaikyti aukštą paslaugos kokybę kaip ir anksčiau.
Pajamos iš užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimo statistiškai
nebuvo reikšmingos, o jų planavimas priklausė nuo panašių aplinkybių, kaip prekių
kilmės sertifikavimo.
Dėl force majeure aplinkybių patvirtinimo tvarkos,
kuri taip pat yra viena iš tipinių prekybos rūmų funkcijų,
nustatymo keletą metų vyko derybos su Teisingumo ministerijos pareigūnais. Šias derybas taip pat kuravo administracijos įgaliotas ir asociacijos palaikytas Kauno PPA
rūmų kancleris A.Verbyla.
Rūmų biudžeto pajamos iš profesinio mokymo funkcijų šioje kadencijoje išaugo pirmiausia dėl administraRūmų kancleris Andrius Verbyla
cijos iniciatyvų ir sprendimo akredituotis neformalaus
profesinio mokymo vertinimo procedūroms atlikti (žr. 8.2 skyrių). Šis darbo pobūdis taip pat sunkokai pasiduoda planavimui, nes situacija darbo rinkoje nuolat
keičiasi.
Didžiausią įtaką biudžeto pajamoms auginti administracija galėjo išreikšti per
narystės didinimą ir komercinių paslaugų plėtrą. Viso ataskaitinio laikotarpio metu
rūmai taikė aktyvaus marketingo priemones, siekdami pritraukti į rūmus daugiau
narių. Tai davė geriausius rezultatus per visą rūmų atkurtos veiklos istoriją. Narių
skaičiaus augimui periferinėse teritorijose turėjo reikšmės sprendimas 80 proc. narių mokesčių palikti administruoti pačiai organizuotai narių bendruomenei – filialui
ar atstovybei.
Komercinė rūmų veikla yra suvaržyta vienos svarbios aplinkybės: rūmai turi
vengti komercinės konkurencijos su narių įmonėmis. Rūmai, žinoma, paisė šios taisyklės. Administracija skatino personalo kūrybiškumą ir kėlė pardavimų gebėjimus,
ir tai turėjo reikšmės komercinių pajamų augimui iš švietėjiškos ir konsultacinės
veiklos.
Rūmų finansinių išteklių valdymas buvo efektyvus: rūmai per visą ataskaitinį laikotarpį išlaikė pastovų finansinį likutį, kuris reikalingas ir būtų pakankamas
projektų startui ir projektinės veiklos kofinansavimui. Kadangi projektai dažniausiai turi kompensacinį finansavimo mechanizmą, projektinių paraiškų teikėjui tenka
visų pirma investuoti. Taip buvo su projektu „Create4Compete“, kurio atveju ad-

ministracija turėjo ir gretutinį tikslą – sukurti projektinio darbo kompetenciją Marijampolės filiale. Investuotos lėšos sugrįžo po daugiau nei dvejų metų.
Administracija skyrė visą reikalingą dėmesį informacinių technologijų ir įrangos atnaujinimui, patalpų priežiūrai. Beje, dėjo nemažai pastangų darbo sąlygoms
pagerinti Kaune. LR Vyriausybės nutarimu Kauno PPA rūmai užima 384 kv.m ploto
patalpas istoriniame rūmų pastate. Pastato valdytojas yra LR Kultūros ministerija.
Didžioji dalis patalpų yra cokoliniame aukšte. Patalpų rūmams jau pradėjo nebepakakti. Be to, jos neatitinka poreikių nei reprezentacine prasme, nei savo eksploatacinėmis savybėmis. Administracija dėl patalpų išplėtimo ir pagerinimo kreipėsi į LR
Vyriausybės ir Kultūros ministerijos vadovus, siūlė mainų su viešąja biblioteka variantus. Deja, visos derybos, kaip ir ankstesniais kartais, liko bevaisės. Atsakymas:
„nėra galimybių“. Kauno apskrities viešoji biblioteka nesutinka su kompromisiniais
pasiūlymais dėl dalinių pakeitimų, o siekia savo problemas išspręsti iš esmės.
Administracija, įgyvendindama rūmų veiklos kadencinę programą verslo savivaldos srityje, visus veiksmus derino su rūmų prezidentu ir taryba. Kadencijos viduryje
taryba priėmė sprendimus, kurie reikšmingai suintensyvino darbą su verslo aplinkos
problemomis. Administracija sutelkė atitinkamus specialistus analitiniam ir viešųjų
ryšių darbui. Iš narių tarpo apklausų būdu suformavo ekspertinį potencialą, paskatino
klubus ir periferinius padalinius aktyviau įsitraukti į verslo aplinkos tobulinimo veiklą
ir verslo savivaldos stiprinimą.
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2.4. Atstovavimas bendriesiems verslo interesams
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai atstovavimo funkciją vykdo pagal
1995 m. lapkričio 14 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą: atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis; savo iniciatyva
arba gavę valstybės institucijų užsakymą, atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų analizę ir teikia pasiūlymus.
Įgyvendinant Kauno PPA rūmų misiją atstovauti bendriesiems verslo interesams
ir ginti narių interesus bei 2012–2015 m. strategines veiklos kryptis verslo subjektų
atstovavimo procesas vykdomas:
•• Identifikuojant ir analizuojant verslo aplinkos teisines problemas.
•• Informuojant rūmų narius apie naujus teisės aktus ar veikiančių teisės aktų pasikeitimų projektus ir prašant įvertinti jų įtaką verslo plėtrai bei aktyviai teikti
pastabas ar pasiūlymus.
•• Teikiant pasiūlymus dėl verslo teisinės aplinkos, švietimo ir mokslo sistemos gerinimo Kauno PPA rūmų ir Lietuvos PPA rūmų asociacijos deleguotiems atstovams,
dirbantiems įvairiose darbo grupėse, tarybose, komisijose; valdžios ir valstybės
valdymo institucijoms vietos, regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
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•• Fiksuojant ir analizuojant verslo teisinės aplinkos pokyčius, organizuojant
grįžtamojo ryšio su nariais priemones.
•• Atstovaujant Kauno PPA rūmams ir rūmų nariams įvairiuose regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens renginiuose.
Kadencijos laikotarpiu Kauno PPA rūmų narių interesams buvo atstovaujama 57iose tarybose, komisijose ar darbo grupėse (1 lentelė), kuriose dirbo Kauno PPA rūmų
atstovai, ir 45, kuriose dirbo visų Lietuvos PPA rūmų atstovai (7 lentelė, 52 psl.).
Kauno PPA rūmai, atsižvelgdami į verslo poreikius, nuolat plečia atstovavimo
tinklą. 2008–2011 m. kadenciniu laikotarpiu rūmai turėjo atstovus 61 darbo grupėje, taryboje ar komisijoje, šiuo ataskaitiniu laikotarpiu – 102. Taigi, atstovavimo
tinklas išsiplėtė, padidėjo beveik 69 proc., didžiausias pokytis įvyko regione. Taip
pat gauta naujų užduočių atstovaujant visiems Lietuvos PPA rūmams nacionaliniu
mastu, labiau įsitraukta į Eurochambres veiklas ir Enterprise Europe Network darbo
grupes.
1 lentelė. Kauno PPA rūmų deleguoti atstovai tarybose, komitetuose,
komisijose ir darbo grupėse (2015 12 31 duomenys)
Eil.
Atstovavimas institucijose
nr.
Tarptautinis atstovavimas
Baltijos šalių prekybos rūmų asociacijos taryba
1.
(nuo 2000 m.)
Smulkių ir vidutinių įmonių bei inovacijų
2.
komitetas prie Europos prekybos, pramonės
rūmų asociacijos (Eurochambres) (nuo 2013 m.)
Internacionalizacijos komitetas prie Europos
3.
prekybos, pramonės rūmų asociacijos
(Eurochambres) (nuo 2015 m.)
Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network)
4.
komunikacijos darbo grupė (nuo 2015 m.)
Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe
5.
Network) Šiaurės šalių verslo bendradarbiavimo
darbo grupė (nuo 2014 m.)
Nacionalinis atstovavimas
Lietuvos SVV taryba prie Ūkio ministerijos
6.
(nuo 2008 m.)

Deleguoti atstovai

9.

Geresnio reguliavimo priežiūros komisija prie
LR Vyriausybės (nuo 2014 m.)

A. Verbyla (Kauno PPA rūmų kancleris),
delegavo Lietuvos PPA rūmų asociacija

10.

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų taryba (nuo 2009 m.) direktorius), delegavo Lietuvos PPA rūmų
asociacija

11.

Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija
koordinuoti prie Teisingumo ministerijos (nuo
2015 m.)

12.

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
D. Vyšniauskienė (Kauno PPA rūmų verslo
stebėsenos komisija prie Socialinės apsaugos ir savivaldos koordinatorė), atstovauja nuo 2015
darbo ministerijos (nuo 2014 m.)
m., delegavo Lietuvos PPA rūmų asociacija

13.

V. Paulauskas (Kauno PPA rūmų tarybos narys,
Nemuno upių baseinų rajono koordinavimo
UAB „Hidrosta“ generalinis direktorius),
taryba prie Aplinkos ministerijos (nuo 2006 m.)
delegavo Lietuvos PPA rūmų asociacija

14.

Nacionalinio Kauno dramos teatro meno taryba dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
(nuo 2015 m.)
direktorius)

15.

Lietuvos profesinio mokymo taryba prie
Švietimo ir mokslo ministerijos (nuo 1998 m.)

dr. V.Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius), delegavo Lietuvos PPA rūmų
asociacija

16.

Profesinių mokymo įstaigų infrastruktūros
plėtros projektų vykdymo darbo grupė
projektiniams pasiūlymams vertinti prie
Švietimo ir mokslo ministerijos (nuo 2015 m.)

B. Žemaitis (Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB
„Novameta“ valdybos pirmininkas), delegavo
Lietuvos PPA rūmų asociacija

E. Rapolas (Kauno PPA rūmų tarybos narys,
advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir
partneriai“ partneris), delegavo Lietuvos PPA
rūmų asociacija

D. Šidlauskienė (Kauno PPA rūmų Profesinio
Centrinis profesinis komitetas prie Kvalifikacijų ir
rengimo skyriaus vadovė), atstovauja nuo 2014
profesinio mokymo plėtros centro (nuo 2010 m.)
m., delegavo Lietuvos PPA rūmų asociacija
Europos profesinio mokymo kreditų sistemos
A. Giedrienė (Kauno PPA rūmų Profesinio
18.
diegimo Lietuvoje darbo grupė (nuo 2014 m.) rengimo skyriaus vyr. specialistė)
Regioninis atstovavimas
17.

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius)
A. Knieža (Enterprise Europe Network projekto
vadovas), delegavo Lietuvos PPA rūmų
asociacija

19.

Kauno m. Verslo taryba (nuo 2012 m.)

B. Žemaitis (Kauno PPA rūmų prezidentas,
UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas),
dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius), M. Rondomanskas (Kauno PPA
rūmų viceprezidentas, UAB „Verslo draugai“
valdybos pirmininkas), Z. Dargevičius (Kauno
PPA rūmų tarybos narys, UAB „Liuks“
generalinis direktorius), A. S. Anužis (Kauno
PPA rūmų tarybos narys)

20.

Kauno regiono plėtros taryba.
2015 m. gruodžio 15 d. pateiktas Kauno PPA
rūmų raštas – siūlymas deleguoti Vyriausybės
paskirtu atstovu

B. Žemaitis (Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB
„Novameta“ valdybos pirmininkas)

21.

Kauno regiono plėtros taryba (nuo 2001 m.)

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius)

22.

Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m.
koordinavimo konsultacinė darbo grupė.
dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
Socialinių-ekonominių partnerių koordinatorius direktorius)
(nuo 2015 m.)

A. Knieža (Enterprise Europe Network projekto
vadovas)
A. Knieža (Enterprise Europe Network projekto
vadovas)
A. Knieža (Enterprise Europe Network projekto
vadovas)
dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius)

7.

Darbo santykių komisija prie LR Trišalės
tarybos naujojo darbo kodekso rengimui (nuo
2015 m.)

E. Jasaitė (UAB „SDG“ Teisės departamento
vadovė, Kauno PPA rūmų narys), delegavo
Lietuvos PPA rūmų asociacija

8.

Socialinio verslo skatinimo veiksmų plano
rengimo darbo grupė prie Ūkio ministerijos
(nuo 2015 m.)

R. Jasienė (UAB „SDG grupė“ personalo ir
komunikacijos direktorė, Kauno PPA rūmų narys
UAB „SDG“), delegavo Lietuvos PPA rūmų
asociacija
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23.

VšĮ „Kauno regiono plėtros agentūra“ steigėjai, dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
dalininkų susirinkimai (nuo 2000 m.)
direktorius)

24.

VšĮ „Technopolis“ steigėjai, dalininkų
susirinkimai (nuo 2004 m.)

B. Žemaitis (Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB
„Novameta“ valdybos pirmininkas), atstovauja
nuo 2014 m.

25.

Žaliakalnio vietos veiklos grupės steigėjai,
valdyba (2015 m.)

Z. Dargevičius (Kauno PPA rūmų tarybos narys,
UAB „Liuks“ generalinis direktorius)

26.

Aleksoto vietos veiklos grupės steigėjai,
valdyba (nuo 2015 m.)

27.

28.
29.

30.
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K. Svitojus (Kauno PPA rūmų viceprezidentas,
Marijampolės filialo tarybos pirmininkas, UAB
„Mantinga“ generalinis direktorius)

39.

Trišalė komisija prie Marijampolės teritorinės
darbo biržos (nuo 2015 m.)

40.

V. Senkutė (Kauno PPA rūmų Marijampolės
Marijampolės regioninės plėtros 2014–2020 m. filialo direktorė), atstovauja nuo 2015 m., D.
plano rengimo darbo grupė (nuo 2012 m.)
Liukinevičienė (Kauno PPA rūmų Marijampolės
filialo direktorės padėjėja)

B. Žemaitis (Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB
„Novameta“ valdybos pirmininkas)

41.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Saugos ir sveikatos komisija (nuo 2015 m.)

42.

Marijampolės savivaldybės Smulkiojo ir
D. Liukinevičienė (Kauno PPA rūmų
vidutinio verslo rėmimo komisija (nuo 2015 m.) Marijampolės filialo direktorės padėjėja)

Kauno teritorinės muitinės pakomitetis (nuo
2000 m.)

E. Cylikas (Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių
skyriaus vadybininkas), Audronė Gataveckienė
(UAB „Marijampolės pieno konservai“ vyr.
deklarantė, Kauno PPA rūmų Marijampolės
filialo narys, atstovauja nuo 2014 m.)

43.

Marijampolės profesinio rengimo centro taryba D. Liukinevičienė (Kauno PPA rūmų
(nuo 2012 m.)
Marijampolės filialo direktorės padėjėja)

Kauno – Grenoblio susigiminiavusių miestų
komitetas (nuo 2011 m.)

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius), R. Baidokaitė (Kauno PPA rūmų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė)

44.

Marijampolės savivaldybės Viešųjų darbų
įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
(nuo 2010 m.)

Kauno m. Švietimo taryba (nuo 2001 m.)

D. Šidlauskienė (Kauno PPA rūmų Profesinio
rengimo skyriaus vadovė), atstovauja nuo 2007 m.

45.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Vietinių
užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisija Atstovas keičiamas.
(nuo 2013 m.)

46.

Bendradarbiavimo su Kauno technologijos
universitetu darbo grupė (nuo 2012 m.)

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius), Z. Dargevičius (Kauno PPA
rūmų tarybos narys, UAB „Liuks“ generalinis
direktorius), F. Šeputytė (Kauno PPA rūmų
tarybos narė, UAB „Metga“ generalinė direktorė),
T. A. Skėrys (Kauno PPA rūmų tarybos narys,
UAB „Eoltas“ generalinis direktorius).

Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio
G. Brokevičius (Marijampolės filialo tarybos
skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų
narys, UAB „Gintrėja“ direktorius)
atrankos komisija (nuo 2014 m.)

47.

A. Meškauskas (Kauno PPA rūmų tarybos
narys, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos
Jonavos rajono savivaldybės Trišalė taryba (nuo pirmininkas, UAB „Baldai jums“ generalinis
2014 m.)
direktorius), E. Mulokas (Kauno PPA rūmų
Jonavos filialo tarybos narys, UAB „Jonavos
paslaugos“ direktorius)

48.

Dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės
tarybos posėdžiuose (nuo 2014 m.)

J. Peleckienė (Kauno PPA rūmų Jonavos filialo
tarybos narė, UAB „Binčis“ vyr. finansininkė),
E. Mickevičius (Kauno PPA rūmų Jonavos filialo
tarybos narys, IĮ „Technoera“ savininkas)

V. Senkutė (Kauno PPA rūmų Marijampolės
filialo direktorė)

Atstovas keičiamas.

31.

KTU Verslo taryba (nuo 2015 m.)

B. Žemaitis (Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB
„Novameta“ valdybos pirmininkas)

32.

Aleksandro Stulginskio universiteto patarėjų
kolegija (nuo 2014 m.)

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius)

33.

Aleksandro Stulginskio universiteto taryba (nuo B. Žemaitis (Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB
2015 m.)
„Novameta“ valdybos pirmininkas)

34.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba
(nuo 2010 m. iki 2015 m.)

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius)

49.

Jonavos miesto vietos veiklos grupės steigėjai,
valdyba (nuo 2015 m.)

D. Sinkevičienė (Kauno PPA rūmų Jonavos
filialo direktorė)

35.

Kauno kolegijos taryba (nuo 2000 m.)

dr. V. Šileikis (Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius, nuo 2000 m. tarybos narys, nuo
2008 m. pirmininkas)

50.

Jonavos rajono savivaldybės Apdovanojimų
komisija (nuo 2015 m.)

D. Sinkevičienė (Kauno PPA rūmų Jonavos
filialo direktorė)

36.

Kauno informacinių technologijų mokyklos
(buvusi Kauno ryšininkų mokykla) Mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisija (nuo 2012 m.)

D. Šidlauskienė (Kauno PPA rūmų Profesinio
rengimo skyriaus vadovė)

51.

Prienų rajono Verslo taryba (nuo 2015 m.)

37.

Kauno statybininkų rengimo centro Mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisija (nuo 2012 m.)

D. Šidlauskienė (Kauno PPA rūmų Profesinio
rengimo skyriaus vadovė)

L. Padvaiskienė (Kauno PPA rūmų Prienų
atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė),
V. Paulauskas (Kauno PPA rūmų tarybos narys,
UAB „Hidrosta“ generalinis direktorius), V.
Silevičius (UAB „Doleta“ valdybos pirmininkas,
Kauno PPA rūmų narys UAB „Doletos langai“),
V. Sinkevičius (VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas,
Kauno PPA rūmų narys)

38.

Kauno miesto savivaldybės Viešųjų darbų
organizavimo ir darbdavių atrankos komisija
(nuo 2013 m.)

D. Šidlauskienė (Kauno PPA rūmų Profesinio
rengimo skyriaus vadovė)

52.

L. Padvaiskienė (Kauno PPA rūmų Prienų
Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriaus
atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė),
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos
G. Olsevičius (UAB „Wilara“ direktorius,
komisija (nuo 2015 m.)
Kauno PPA rūmų narys)

28

29

Verslo savivaldos analizė veiklos gairių kontekste

53.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdyba
(nuo 2015 m.)

V. Avižius (UAB ,,Bieltransa“ vadybininkas,
Kauno PPA rūmų narys)

54.

Šakių miesto vietos veiklos grupės steigėjai,
valdyba (nuo 2015 m.)

R. Grincevičienė (UAB „Jundula“ direktorė,
Kauno PPA rūmų narys), A. Mockaitis
(UAB „Audrokesta“ direktorius, Kauno PPA
rūmų narys), S. Valaitis (UAB „Lauksva“
vadybininkas, Kauno PPA rūmų narys)

Rūmų sistemos darbo grupės
Lietuvos PPA rūmų asociacijos prekių kilmės
sertifikatų ekspertų darbo grupė (nuo 2013 m.)

A. Verbyla (Kauno PPA rūmų kancleris), E.
Jablonskienė (Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus vyr. ekspertė)

56.

Kauno PPA rūmų Etikos ir taikinimo komisija
(nuo 2012 m.)

A. S. Anužis (Kauno PPA rūmų tarybos narys –
komisijos pirmininkas), V. Butkuvienė (Kauno
PPA rūmų tarybos narė, UAB „Aurita“ vadovė),
E. Rapolas (Kauno PPA rūmų viceprezidentas,
advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir
partneriai“ partneris), A. Verbyla (Kauno PPA
rūmų kancleris)

57.

F. Šeputytė (Kauno PPA rūmų tarybos narė –
komisijos pirmininkė, UAB „Metga“ generalinė
direktorė), K. Svitojus (Kauno PPA rūmų
viceprezidentas, Marijampolės filialo tarybos
Kauno PPA rūmų Apdovanojimų komisija (nuo pirmininkas, UAB „Mantinga“ generalinis
2012 m.)
direktorius), dr. M. Misiūnas (Kauno PPA
rūmų viceprezidentas, VšĮ „Kauno kolegija“
direktorius), S. Valunta (Kauno PPA rūmų tarybos
narys, UAB „Serfas“ direktorius), V. Mileikienė
(Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė)

55.
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vos verslo interesams, įtakoti ES sprendimus, susijusius su verslo veiklos sąlygomis,
inovatyvių įmonių plėtros galimybėmis. Ypatingas dėmesys skiriamas ES smulkiojo
verslo akto įgyvendinimo klausimų sprendimui šalyse narėse, Europos įmonių tinklo
(Enterprise Europe Network) veiklai. Komiteto ekspertinės išvados ir rekomendacijos, siųstos Europos Komisijos Įmonių generaliniam direktoratui, svariai prisidėjo
prie prekybos, pramonės rūmų, veikiančių visoje ES, galimybių teikti paraiškas ir
įgyvendinti Enterprise Europe Network veiklas 2014–2020 m. laikotarpiu.
Eurochambres internacionalizacijos komitetas rūpinasi ES įmonių konkurencingumo rodiklių kėlimu pasauliniame kontekste: siekiama palankesnių sąlygų įmonėms ES
politikoje, susijusioje su trečiosiomis šalimis (prekybinių sutarčių ir kt.). Kauno PPA
rūmai 2015 m. prisijungė prie šio komiteto veiklos ir pateikė dvi paraiškas Europos
Komisijos viešiesiems pirkimams, skirtiems ES įmonių atstovavimui ir veiklos plėtrai
Kinijoje, Pietų Korėjoje ir ASEAN (Pietryčių Azijos valstybių organizacija) šalyse.
Kauno PPA rūmai, kartu su partneriais (Vilniaus ir Klaipėdos PPA rūmais, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“) 2007 m. ir 2014 m. laimėję Europos Komisijos skelbtus konkursus, vykdo tęstinę ES ekonomikos konkurencingumo didinimo programą – Enterprise Europe Network. Per pastaruosius metus Enterprise Europe Network, veikiantis
Kauno PPA rūmuose (atstovauja Kauno, Marijampolės ir Šiaulių regionams), atliko 15
konsultacijų ir apklausų dėl verslo teisinės aplinkos gerinimo, suformuota bendra pozicija ir su įmonių konkrečiais komentarais perduota teisės aktų rengėjams EK (2 lentelė).
2 lentelė. Verslo įmonių konsultacijų ir apklausų temos dėl ES teisinės
aplinkos gerinimo

2.4.1. Atstovavimas tarptautiniu lygmeniu
Prekybos, pramonės rūmai yra pats didžiausias pasaulinis asocijuotas verslo įmonių ir su verslu susijusių įmonių tinklas. Jame jungiasi daugiau kaip 13 000 prekybos
rūmų. Kauno PPA rūmai veikia kaip tarptautinio tinklo dalis.
Baltijos prekybos, pramonės rūmų asociacijoje (BCCA) yra 42 nariai. BCCA tikslas – plėtoti Baltijos jūros šalių tvarų ekonominį konkurencingumą vystant prekybinius ir verslo santykius. 2012 m., 2013 m. generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis
dalyvavo BCCA metiniuose susirinkimuose kaip šios asociacijos viceprezidentas ir
balso teise atstovavo visiems Lietuvos PPA rūmų asociacijos nariams, skaitė pranešimus apie Lietuvos ir Kauno regiono ekonomines realijas, rūmų veiklos ypatybes.
Europos prekybos ir pramonės rūmų asociaciją (Eurochambres) sudaro 45 asociacijos ir 1700 prekybos, pramonės rūmų. Asociacija jungia daugiau kaip 20 mln.
įmonių, iš kurių 93 proc. yra smulkaus ir vidutinio dydžio, o jose dirba daugiau nei
120 mln. darbuotojų. Eurochambres padeda derinti rūmų bendruomenių poziciją dėl
ekonominės veiklos sąlygų Europoje ir visame pasaulyje. Dalyvavimas Eurochambres smulkiųjų ir vidutinių įmonių bei inovacijų komitete padeda atstovauti Lietu30

Eil.
Nr.

1.

Įmonių, dalyvavusių
konsultacijose
ar pateikusių
nusiskundimus, skaičius

Konsultacijų / apklausų temos
2012 m.
Konsultacija dėl galimybės sukurti verslo ginčų sprendimo būdų
alternatyvų instrumentą

5

2.

Konsultacija dėl naujų priemonių, pagerinančių asmenų su negalia
prieinamumą prie socialinio-ekonominio poveikio prekių ir paslaugų

3

3.

Konsultacija dėl dešimties labiausiai smulkųjį ir vidutinį verslą
apsunkinančių įstatymų

8

4.

Konsultacija dėl galimo trąšų rinkos harmonizavimo

3

2013 m.
5.

Konsultacija dėl maisto produktų savanoriško ženklinimo

-

6.

Įmonių nusiskundimas dėl įstatymo, numatančio alkoholio taros ir
stiprumo pakeitimus

1

2014 m.
7.

Konsultacija dėl neperdirbtų maisto produktų privalomojo kilmės
ženklinimo

31
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8.

Konsultacija dėl ES iniciatyvos „Smulkiojo verslo aktas“ (Small
Business Act)

Verslo savivaldos analizė veiklos gairių kontekste

6

9.

Konsultacija dėl odos gaminių ženklinimo

1

10.

Konsultacija dėl vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo

2

2015 m.
11.

Konsultacija dėl tarpvalstybinio bendrovių jungimosi ir skaidymo

2

12.

Apklausa dėl verslo patirties bendrojoje paslaugų rinkoje

3

13.

Įmonių nusiskundimas dėl vežėjų, vykstančių į/per Vokietiją,
papildomo apmokestinimo

1

14.

Apklausa dėl maistą reglamentuojančių bendrųjų teisės aktų (ES
reglamentas Nr.178/2002) poveikio

20

15.

Konsultacija dėl SVV ir jų kredito informacijos duomenų

2

Iš viso

74

Šiaurės šalių verslo bendradarbiavimo grupės veikla nukreipta įgyvendinti Baltijos jūros regiono strategiją. Darbo grupėje dalyvauja Baltijos jūros regiono šalių Enterprise Europe Network partneriai. Reguliariai organizuojami verslo kontaktų renginiai skirtinguose regionuose, atsižvelgiant į tų regionų sumanios specializacijos sritis,
kurių vystymasis, pagrįstas moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir inovaciniais
sprendimais, daro didžiausią įtaką šalies ekonomikos augimui ir konkurencingumui.

2.4.2. Atstovavimas nacionaliniu lygmeniu
Kauno PPA rūmų atstovai dirba 13 tarybų, darbo grupių, komisijų. Į jas rūmų atstovus
delegavo rūmų taryba ar administracijos vadovybė arba Lietuvos PPA rūmų asociacija.
Atstovavimas verslo aplinkos teisės aktų gerinimo, konkurencingumo
didinimo srityje
Lietuvos SVV taryba prie Ūkio ministerijos veikia nuo 2008 m. Nuo pat veiklos
pradžios Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis įsitraukė į tarybos veiklą. Tai visuomeninė patariamoji institucija, sudaryta iš 47 asociacijų, kurių
nariai yra verslo subjektai, atstovų, jos tikslas – užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo
atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimą ir taip kurti palankią aplinką verslui.
2013 m. gruodžio 5 d. Ūkio ministerija ir taryba pasirašė memorandumą „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo teisinės, ekonominės ir informacinės aplinkos gerinimo“.
Darbo santykių komisija prie LR Trišalės tarybos naujojo darbo kodekso rengimui
labai aktyviai dirbo 2015 m. svarstant naujo socialinio modelio ir su juo susijusių
įstatymų projektus. Vyko daugiau nei 15 posėdžių. UAB „SDG“ Teisės departamento
vadovė Evelina Jasaitė atstovavo rūmų narių interesams šioje komisijoje.
Socialinio verslo skatinimo veiksmų plano rengimo darbo grupė prie Ūkio ministerijos parengė socialinio verslo skatinimo 2015–2017 m. veiksmų planą, kuriame
32

numatyta sukurti socialiniam verslui palankią teisinę, finansinę aplinką ir mokestinę
paramos sistemą, skatinti socialinio verslo kultūros formavimą ir žinomumo didinimą. Apie šias priemones informuoti Kauno PPA rūmų nariai, socialinio verslo atstovai, Ūkio ministerijai pateikti plano tobulinimo aspektai. Atsižvelgta į tris (iš penkių)
pasiūlymus, planas patvirtintas 2015 m. gruodžio 23 d.
Įgyvendinant Administracinės naštos mažinimo įstatymą, sukurta Geresnio reguliavimo priežiūros komisija. Joje dirba Kauno PPA rūmų kancleris, kuris atstovauja
Lietuvos PPA rūmų asociacijos ir rūmų narių interesams. 2014 m. liepos 2 d. LR Vyriausybė pritarė 2014–2015 m. veiklos planui, apimančiam 92 administracinės naštos
mažinimo verslui ir fiziniams asmenims priemones, kurias pasiūlė verslo ir valstybės
institucijų atstovai. Nuo 2014 m. liepos 2 d. iki 2015 m. liepos 15 d. įgyvendintos 52
priemonės, kurios leis rečiau, paprasčiau, sparčiau (el. būdu) pateikti reikalingus duomenis, užpildyti ataskaitas, įvairiose srityse atsisakyta reikalavimų, kurių nebuvimas
palengvins įmonių veiklą.
VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų taryboje dirbame nuo 2009 m., esame vieni iš 12
patarėjų. Generalinis direktorius dr. V. Šileikis taryboje atstovauja Lietuvos PPA rūmų
asociacijai ir nagrinėja bei sprendžia klausimus, susijusius su verslumo skatinimu,
įmonių konkurencingumo didinimu, tarptautine plėtra. 2012 m. Kauno PPA rūmai
atliko išsamią studiją dėl verslo inkubavimo priemonių Lietuvoje, informacija ir išvados buvo pateiktos taryboje, teikė pasiūlymus dėl jaunimo nedarbo mažinimo ir
verslumo skatinimo, grupinių eksporto iniciatyvų projektų, glaudesnio Lietuvos PPA
rūmų ir VšĮ „Versli Lietuva“ bendradarbiavimo regionuose.
Jaunimo nedarbas neigiamai veikia šalies ekonominį potencialą bei ūkio konkurencingumą, todėl 2014 m. sausio 14 d. Lietuvoje pasirašytas 15 institucijų (tarp jų
Lietuvos PPA rūmų asociacija) bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) įgyvendinimo bei nedarbo priežasčių mažinimo. Nuo 2015
m., atstovaudami Lietuvos PPA rūmų asociacijos ir jos narių interesams, dalyvavome
iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos komisijoje ir patarėme dėl jos įgyvendinimo
veiksmų 2014–2020 m.
Dėl korupcijos mažinimo privačiame sektoriuje ir Lietuvos siekių tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare į tarpžinybinę komisiją kovai su
korupcija koordinuoti prie Teisingumo ministerijos 2015 m. spalio mėnesį buvo deleguotas Kauno PPA rūmų tarybos narys, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir
partneriai“ partneris Evaldas Rapolas.
Atstovavimas aukštojo mokslo, studijų ir profesinio mokymo
kokybės gerinimo srityje
Lietuvos profesinio mokymo taryboje prie Švietimo ir mokslo ministerijos Kauno
PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis atstovauja Lietuvos PPA rūmų
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asociacijai ir jos nariams nuo 1998 m. Tarybos uždavinys – patarti valstybės institucijoms sprendžiant strateginius profesinio mokymo klausimus. Kadenciniu laikotarpiu
V. Šileikis pateikė 18 konkrečių pasiūlymų dėl profesinio mokymo sistemos tobulinimo ir plėtros.
Įgyvendinant Profesinio mokymo plėtros 2014–2015 m. veiksmų plano veiklą
2015 m. pabaigoje buvo svarstyti profesinio mokymo įstaigų pateikti projektiniai pasiūlymai. Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis atstovavo Lietuvos PPA
asociacijai ir jos nariams.
Centrinio profesinio komiteto prie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centro veikloje Lietuvos PPA asociacijai ir rūmams atstovauja Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovė Danguolė Šidlauskienė. Komiteto tikslas – koordinuoti strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo klausimus. Priimti sprendimai dėl
tam tikrų sričių profesinių standartų, svarstyta ir pritarta tam tikrų modulinių programų rengimui. Komiteto nariai pritarė, kad Lietuvoje atsirastų kvalifikacijos sandaros
5 lygio programos, skirtos asmenims, turintiems darbinės patirties.
Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (The European Credit System for
Vocational Education and Training – ECVET) diegimo klausimais nacionaliniu lygiu Lietuvoje pradėta aktyviau diskutuoti nuo 2014 m. Sistemos įgyvendinimas yra
vienas iš Lietuvos profesinio mokymo tarptautiškumo strategiją lemiančių veiksnių. Į
lietuvių kalbą išversta metodinė medžiaga, apmokyti 5 nacionaliniai ekspertai, tarp
jų Aušra Giedrienė, Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyr. specialistė. Ji
išanalizavo 15 profesinį mokymą reglamentuojančių teisės aktų, reikšmingų sistemos
įgyvendinimui Lietuvoje. Ekspertai pravedė profesinio mokymo įstaigoms seminarus
dėl sistemos taikymo, skaitė pranešimus įvairiuose renginiuose, konsultavo mobilumo projektų dotacijos gavėjus, parengė 17 straipsnių, išleido 2 leidinius, pateikė rekomendaciją Švietimo ir mokslo ministerijai dėl „Ankstesnio mokymosi pasiekimų
užskaitymo tvarkos aprašo“ pakeitimo.

2.4.3. Atstovavimas regioniniu lygmeniu.
Bendradarbiavimas su savivaldybėmis
Regioniniu lygmeniu Kauno PPA rūmai dirbo 36 tarybose, komisijose, darbo grupėse aktyviai atstovaudami rūmų narių bendriesiems interesams. Kauno PPA rūmai
nuosekliai įgyvendino Generalinėje asamblėjoje patvirtintas gaires ir skatino verslo
savivaldos plėtrą. Rūmų nariai aktyviai būrėsi į verslo savivaldą bei kolegialiai atstovavo savo interesams santykiuose su rajoninėmis valdžios institucijomis ar kitomis
organizacijomis. Kadencijos laikotarpiu įsteigti šie regioniniai Kauno PPA rūmų padaliniai: Jonavos filialas, Prienų, Kėdainių ir Šakių atstovybės.
Tradiciškai visame pasaulyje rūmai savo veiklą įgyvendina labai glaudžiai veikdami kartu su vietos savivaldos institucijomis. Kauno PPA rūmų veiklos zonoje yra 13
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savivaldybių: 8 – Kauno ir 5 – Marijampolės regionuose. Rūmų nariai per 24 atkurtos
rūmų veiklos metus savivaldybių teritorijose pasiskirstė netolygiai, nors iš esmės jų
skaičius dera su ekonominiu potencialu (žr. 1 paveikslą, 53 psl.). Kauno PPA rūmų
verslo savivaldos tinklas yra tankiausias Lietuvoje. Pavyzdžiui, Vilniaus PPA rūmai
turi tik du administruojamus padalinius periferijoje: filialus Alytuje ir Ukmergėje, o
Panevėžio PPA rūmai – filialą Utenoje.
Nepaisant rūmų prezidento, administracijos ir tarybos narių pastangų, dažnų vizitų
į vietas, susitikimų su verslininkais ir savivaldybių pareigūnais, liko kelios teritorijos
be organizuoto atstovavimo rūmų sistemoje. Priežasčių analizė rodo, kad savivaldos
kultūrai subrandinti reikalingos tam tikros sąlygos. Visų pirma, turi būti gana nemažas
koncentruotas verslo potencialas. Akivaizdu, kad potencialo nepakanka Kalvarijos,
Kazlų Rūdos, Birštono savivaldybėse. Antra, iš vietos verslininkų turėtų išsiskirti
ryškus, atsakingas ir autoritetą turintis lyderis, apie kurį būtų linkę telktis verslo bendruomenės nariai. Toks lyderis vis dar neišryškėjo Vilkaviškyje, Raseiniuose ir Kaišiadoryse. Didelę reikšmę verslo savivaldos susiformavimui turi vietos savivaldybių
vadovų pozicija verslininkų atžvilgiu. Jeigu meras ir jo komanda dirba atviros partnerystės su verslo atstovais pagrindais, tuomet randamos ir efektyviausiai veikiančios
sąveikos formos.
Ankstesnės kadencijos rūmų taryba patvirtino galimas bendradarbiavimo su vietos savivaldybėmis formas (3 lentelė). Visos jos buvo gyvybingos šiuo kadenciniu
laikotarpiu.
3 lentelė. Kauno PPA rūmų ir savivaldybių bendradarbiavimo formos
Formos

Rūmų atstovai

Tikslas

Turinys

Dažnumas

Atstovaujant rūmams
patarti savivaldybės
merui

Atsižvelgiant į mero
teikiamą formuluotę ir
rūmų kompetenciją

Pagal poreikį

Rūmų prezidiumas,
komitetų vadovai,
generalinis
direktorius

Derinti verslo
bendruomenės ir
savivaldos pozicijas bei
taktinius veiksmus pagal
apibrėžtas kryptis

1–1,5 val. diskusija
pagal iš anksto
suderintą programą

Pagal poreikį

Rūmų nariai

Derinti verslo
bendruomenės ir
savivaldos pozicijas
aktualia tema bei
gauti grįžtamąjį ryšį
smulkesniais klausimais

Aktualios temos
gilesnis nagrinėjimas,
Kartą per
pozicijų aiškinimas, taip
ketvirtį
pat tiesioginis verslo ir
savivaldos dialogas

Rūmų nariai

Išsiaiškinti savivaldos
politikų požiūrių į
konkrečias vietos
ekonomikos ir verslo
aplinkos aktualijas
spektrą

Viešas verslo
bendruomenės ir vietos Pagal poreikį
politikų dialogas

Rūmų prezidentas,
Visuomeninis
rūmų regioninis
mero patarėjas
atstovas
Verslo
pusryčiai

Verslo
popietės

Debatai
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Forumai

Rūmų nariai

Išreikšti bendras arba
atskiras pozicijas vietos
ekonominio gyvenimo
temomis ir diskutuoti dėl
ateities gairių

Verslo taryba

Rūmų prezidentas
ir rūmų tarybos
atstovai

Atstovauti verslo
bendruomenės interesams
ir ginti juos santykyje su
vietos valdžia bei kitomis
interesų grupėmis

Tiesioginis rūmų
tarybos sprendimų
įgyvendinimas per
vietos savivaldos
santykius

Pagal Verslo
tarybos
reglamentą,
posėdžių
darbotvarkes

Projektai

Rūmų specialistai,
rūmų nariai

Pasiekti bendrą pažangą
gerinant verslo aplinką
pasinaudojant projektų
galimybėmis

Veikiama projekto
partnerių grupėse
pagal pasidalintas
atsakomybes

Pagal
projektų
planą

Specialios
komisijos

Iškilus poreikiui
Rūmų narių atstovai dalyvauti rengiant vietos
savivaldos sprendimus

Plataus masto diskusija
pasitelkus reikalingų
Pagal planą
sričių ekspertus,
žinovus

Laikina veikla darbo
grupėje nagrinėjant
verslui svarbų klausimą; Pagal poreikį
pvz., viešojo logistikos
centro klausimas

Rūmų vadovai,
specialistai, nariai

Dalyvauti savivaldybių
specialių komitetų
veikloje socialinioekonominio partnerio
statusu

Pavyzdžiai: Švietimo
komitetas, miestų
susigiminiavimo
komitetai;
„Besimokančio miesto“,
„Sveiko miesto“
komitetai ir pan.

Pagal
komitetų
veiklos
planus

Generalinis
Regiono
direktorius, rūmų
plėtros taryba tarybos sprendimu
skirti atstovai

Atstovauti rūmams ir jų
nariams sisteminiame
santykyje su visomis
regiono savivaldybėmis

Išreiškiama rūmų
pozicija regiono
plėtros temomis
visiems merams vienu
metu ir teikiamos
verslo bendruomenės
iniciatyvos

Pagal regiono
plėtros
tarybos
veiklos planą

Rūmų narių
(įmonių) atstovai,
rūmų specialistai

Padėti rengti savivaldos
sprendimus ekonominei
pažangai ir verslo
aplinkos tobulinimui

Ekspertai dirba
laikinose darbo
grupėse pagal savo
kompetenciją

Pagal poreikį

Rūmų vadovai ir
nariai

Atstovauti rūmams
išvykstamųjų bendrų
su savivalda delegacijų
sudėtyje, taip pat
priimant oficialias svečių
delegacijas

Veikiama pagal priimtą
protokolą. Rengiami
Pagal
ekonomikos, verslo ir
tarptautinių
investicijų aplinkos bei
ryšių planus
institucijos pristatymai,
įtvirtinami ryšiai

Rūmų vadovybės
atstovai

Atstovauti rūmams
bendrų darinių su
savivaldybėmis dalininkų
susirinkimuose

Pavyzdžiai:
VšĮ „Technopolis“,
VšĮ „Kauno regiono
plėtros agentūra“

Specialūs
komitetai

Ekspertai

Delegacijos

Dalininkai
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Pagal
bendrųjų
darinių
veiklos planus
ir veiklos
reglamentus

Kauno PPA rūmai kaip socialinis-ekonominis partneris dalyvavo abiejų apskričių
regiono plėtros tarybų darbe ir teikė verslo bendruomenių vertinimus bei pozicijas
nagrinėjamais klausimais dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo. Rūmų projektai
apėmė visas regionų savivaldybes. Verslo tarybos veikė Kaune, Prienuose, Trišalė
taryba veikė Jonavoje, diskusijos „verslo pusryčiuose“ vyko Kaune. Rūmų ekspertai
buvo įtraukti į specialių komisijų ir darbo grupių veiklą. Rūmai kartu su savivaldybėmis priėmė labai daug delegacijų iš įvairių šalių, o savivaldybės kvietė rūmų atstovus
dalyvauti išvykstamųjų delegacijų sudėtyje.
Šio kadencinio laikotarpio metu buvo surengti treji vieši verslo ir politikos atstovų
debatai: prieš 2012 m. Seimo rinkimus, 2013 m. per Kauno m. savivaldybės tarybos
kadencijos pusiaukelę (ką per tą laiką nuveikė politikai, ar jų darbai nesiskiria nuo
programinių nuostatų ir per ankstesnius debatus duotų pažadų), 2015 m. vasarį, prieš
pirmąkart Lietuvoje vykusius tiesioginius merų rinkimus, su partijų ir visuomeninių
judėjimų lyderiais, iškėlusiais savo kandidatūras į savivaldybių merus. Kaune įsitvirtinusią tradiciją 2015 m. perėmė rūmų regioniniai padaliniai. Susitikimus su kandidatais į mero postą taip pat organizavo rūmų Jonavos filialas ir Prienų atstovybė. Tokiu
būdu Kauno regione ėmė formuotis bendra rūmų iniciatyva debatuose vieningai atstovauti verslo interesams santykiuose su politikais.
Kauno regione sėkmingais galime laikyti Kauno, Marijampolės, Jonavos, Kauno ir
Prienų rajonų verslininkų ir vietos savivaldos bendradarbiavimą. 2013 m. gegužės 23
d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jonavos rajono savivaldybe, 2014 m.
balandžio 9 d. su Kauno rajono savivaldybe, 2014 m. liepos 1 d. su Prienų rajono savivaldybe. 2015 m. rugsėjo 30 d. atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės,
2015 m. rugsėjo 17 d. – su Vilkaviškio rajono savivaldybėmis. Reikšminga pažanga plėtojant santykius pastaraisiais metais padaryta Šakių ir Kėdainių rajonų savivaldybėse.

Debatai Kaune 2015 02 10

Rūmų vadovai debatuose 2015 02 10
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Verslo tarybos steigimas 2012 03 26
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Verslo tarybos sutarties pratęsimas 2015 10 06
Verslo pusryčiai Kauno rajone 2014 11 25

Kauno miesto vadovai rūmų tarybos posėdyje 2015 06 02
Prienų rajono verslininkai 2015 04 09

Kauno regiono perspektyvų aptarimas 2014 06 18

Atstovavimas verslo aplinkos teisės aktų gerinimo,
konkurencingumo didinimo srityje

Konkurso „Sukurta Kauno rajone“ apdovanojimai 2015 12 11
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Verslo taryba, nauja verslo ir savivaldos bendradarbiavimo forma, Kauno PPA
rūmų iniciatyva pirmiausiai buvo įgyvendinta Kauno mieste. Ji kaip patariamoji institucija įsteigta 2012 m. kovo 26 d. Verslo tarybą sudaro Kauno PPA rūmų, Kauno
krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos ir Kauno miesto savivaldybės tarybos
atstovai (po 5 narius). 2015 m. spalio 6 d. Verslo tarybos veikla buvo pratęsta naujos
miesto tarybos kadencijos laikotarpiui. Verslo taryboje priimti sprendimai ir išvados
perduodami atitinkamoms Kauno m. savivaldybės ir kitoms valstybės institucijoms,
rengiančioms ir svarstančioms sprendimus aptartais klausimais, apie šiuos sprendimus informuojami rūmų nariai.
Kauno regiono plėtros taryboje Kauno PPA rūmai patariamojo balso teise veikia
nuo jos įkūrimo pradžios 2001 m. Taryboje drauge su visų savivaldybių merais sprendžiami infrastruktūrinės, socialinės ir verslo aplinkos klausimai. 2015 m. gruodžio
15 d. šeši regioniniai partneriai išreiškė pasitikėjimą ir pasiūlė Vyriausybei patvirtinti
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Kauno PPA rūmų prezidentą Benjaminą Žemaitį tarybos nariu. Šis paskyrimas leis
Kauno regiono plėtros tarybos posėdžiuose dalyvauti sprendžiamojo balso teise. 2015
m. gruodžio 15 d. buvo patvirtinta Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. koordinavimo konsultacinė darbo grupė. Socialinių-ekonominių partnerių koordinatoriumi
paskirtas Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.
Kauno PPA rūmai yra VšĮ „Kauno regiono plėtros agentūra“ steigėjai ir dalininkai, nuo 2000 m. aktyviai dalyvaujantys įstaigos strateginių tikslų, veiklos ir finansų
planavimo bei priežiūros srityse. Agentūra organizuoja veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystymosi skirtumams mažinti ir skatinti nuoseklią,
Lietuvos ir ES nuostatas atitinkančią regioninę politiką.
Dar 2004 m. Kauno PPA rūmų inovacijų komiteto iniciatyva dirbant su Kauno
miesto savivaldybe buvo įsteigtas mokslo ir technologijų parkas VšĮ „Technopolis“.
Kauno PPA rūmai, įstaigos dalininkai, valdybos nariai (iki 2015 m. rugpjūčio 18 d.)
dalyvauja parko veiklos procesuose. Neįvykus antrajam parko plėtros etapui buvo nuspręsta kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendinti eksperimentinės
plėtros projektą. 2012 m. pabaigoje naujuoju dalininku buvo patvirtintas KTU. 2015
m. gruodžio mėnesį „Technopolyje“ veikė 15 inovatyvių įmonių.
2015 m. Kauno PPA rūmai tapo Kauno miesto Žaliakalnio ir Aleksoto, Jonavos,
Šakių vietos veiklos grupių steigėjais ir valdybos nariais, o Kėdainių – valdybos nariais. Rūmų atstovai prisidės prie vietos strategijų kūrimo, pažangos priemonių rengimo ir įgyvendinimo, verslumo ugdymo, partnerystės tarp bendruomenės, verslo ir
vietos valdžios atstovų skatinimo.
Kauno teritorinės muitinės pakomitetis kartu su verslo struktūromis nagrinėja muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų praktinį taikymą, verslui aktualius muitinės
veiklos klausimus. Pakomitečio veikloje Kauno PPA rūmų atstovai dalyvauja nuo 2000 m.
Į Kauno – Grenoblio susigiminiavusių miestų komiteto veiklą Kauno PPA rūmai
įsitraukė nuo 2010 m. dvišaliam ekonominiam bendradarbiavimui sustiprinti. 2015 m.
atnaujinta miestų bendradarbiavimo sutartis dėl plėtros kultūros ir sporto, medicinos
ir mokslo, aplinkos apsaugos ir energetikos srityse.
Marijampolės savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijoje Marijampolės filialo atstovas veikia nuo 2015 m. Komisija renkasi kelis kartus per metus
ir vertina pateiktus įmonių prašymus ir dokumentus verslo plėtros paramai gauti.
Marijampolės regioninės plėtros 2014–2020 m. darbo plano rengimo grupėje dalyvaujama nuo 2012 m. Plano įgyvendinimo priemonės rengiamos pagal atliktą Marijampolės regiono 2014–2020 m. galimybių studiją, regiono socialinės ir ekonominės
būklės SSGG analizę.
2015 m. pabaigoje įsitraukta į Marijampolės savivaldybės administracijos Saugos
ir sveikatos komisijos veiklą. Komisija nagrinės informaciją ir duomenis apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose,

teiks rekomendacijas dėl prevencinių priemonių.
Kauno PPA rūmų Jonavos filialas, Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos verslininkų darbdavių asociacija ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas 2014 m. rugsėjo
22 d. pasirašė susitarimą dėl trišalio bendradarbiavimo ir Trišalės tarybos įsteigimo.
Jonavos filialo tarybos nariai nuo 2014 m. dalyvauja Jonavos rajono savivaldybės
tarybos posėdžiuose, kuriuose sprendžiami aktualūs klausimai verslui, teikiami pasiūlymai savivaldybės tarybai.
Prienų rajono Verslo taryba veiklą pradėjo 2015 m. rugpjūčio 25 d., pasirašius
bendradarbiavimo sutartį tarp Prienų rajono savivaldybės, Kauno PPA rūmų Prienų
atstovybės ir Prienų ūkininkų sąjungos. Sutarta stiprinti partnerystę organizuojant
tarpusavio konsultacijas verslo plėtros ir verslo aplinkos tobulinimo klausimais bei
įgyvendinant vietos savivaldos uždavinius, derinti verslui ir visuomenei aktualius
klausimus, bendradarbiauti regiono plėtros programų klausimais. Per 2015 m. Verslo
taryboje buvo svarstyti šie klausimai: žemės reforma, bendradarbiavimas tarp Prienų
rajono savivaldybės bei Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus, rajono verslininkų ir ūkininkų sąveika, apleistų ir nenaudojamų pastatų likimas Prienų
mieste ir rajone, viešųjų pirkimų procedūros.
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Atstovavimas aukštojo mokslo, studijų ir profesinio mokymo
kokybės gerinimo srityje
Pasaulio miestų ir regionų analizė rodo, kad dvišalis verslo ir vietos savivaldos
bendradarbiavimas dažnai nėra pakankamas sėkmės istorijai sukurti. Verslas ir vietos
valdžia turi pasitelkti ir akademinę bendruomenę bei įgyti kuo platesnį vietos piliečių
palaikymą.
Kauno mieste veikiantys universitetai ir kolegijos per pastaruosius metus buvo
vertinamos ES išorinio audito institucijų. Rūmų atstovams, kaip socialiniams partneriams, teko dalyvauti atskirose vertinimo procedūrose susitinkant su ES vertintojais. Absoliučia dauguma mūsų aukštosios mokyklos buvo įvertintos kaip pasiekusios
reikšmingą kokybinę pažangą. Tačiau bendras, keliantis susirūpinimą, bruožas buvo
tas, kad institucijos pernelyg uždaros, nelinkusios plačiau bendradarbiauti su regiono savivaldybėmis. Siekiant užpildyti šią spragą, 2013 m. spalio mėnesį prie Kauno
miesto savivaldybės buvo įsteigta Akademinių reikalų taryba. Jos sudėtyje pradėjo
veiklą rūmų viceprezidentas, Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas.
Kauno m. Švietimo taryboje veikiame nuo 2001 m. Taryba atlieka įvairių lygmenų
švietimo institucijų eksperto ir patarėjo funkcijas.
Bendradarbiavimo su Kauno technologijos universitetu darbo grupė iš Kauno PPA
rūmų tarybos narių ir generalinio direktoriaus suburta 2012 m. spalio mėnesį. 2012
m. spalio 29 d. pasirašyta Kauno PPA rūmų ir KTU bendradarbiavimo sutartis. Į KTU
Verslo tarybos veiklą Kauno PPA rūmai įsitraukė 2015 m. Verslo taryba yra rektoriaus
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patariamasis organas universiteto ryšiams su verslu stiprinti, joje dalyvauja rūmų prezidentas B. Žemaitis.
Generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos darbą įsitraukė 2010 m., taryboje dirbo iki 2015 m. spalio. Prezidentas Benjaminas Žemaitis į Aleksandro Stulginskio universiteto tarybą paskirtas 2015
m. Tarybose svarstomos ir tvirtinamos vizijos ir misijos, strateginiai veiklos planai,
ataskaitos ir kiti klausimai. Aleksandro Stulginskio universiteto patarėjų kolegijoje
atstovauja V. Šileikis. Kolegijoje sprendžiami universiteto veiklos strateginės plėtros
klausimai, studijų – mokslo – verslo partnerystės plėtra, kt.
Kauno kolegijos tarybos tikslas – padėti užtikrinti institucijos veiklos kokybę.
Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis taryboje veikia pirmininko pareigose nuo 2008 m. Per 2012–2015 m. taryba svarstė ir priėmė sprendimus
dėl apytikriai 100 aktualių veiklos klausimų. Svarbiausi iš jų šie: pritarė Kauno kolegijos integruotos plėtros strategijai iki 2020 m., vizijai ir misijai, šios strategijos
įgyvendinimo planui iki 2020 m. ir kt.
Kauno informacinių technologijų mokykloje ir Kauno statybininkų rengimo centre veikiančiose Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijose
Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovė Danguolė Šidlauskienė dirba
nuo 2012 m., komisijos nariai sprendžia, ar suteikti aukštesnę mokytojo arba profesijos mokytojo kategoriją.
Nuo 2012 m. Marijampolės filialo direktorės padėjėja Danutė Liukinevičienė dalyvauja Marijampolės profesinio rengimo centro taryboje, kurioje tvirtinamas strateginis švietimo ir ugdymo planas, pagrindinės darbo kryptys, vidaus tvarkos taisyklės,
svarstomi centro lėšų naudojimo klausimai.
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projektų atranka, įmonės, kurių paraiškos patvirtintos, gauna valstybės paramą naujų
darbo vietų steigimui.

2.5. Verslo aplinkos problemų nagrinėjimas

Trišalėje komisijoje prie Marijampolės teritorinės darbo biržos Kęstutis Svitojus,
Kauno PPA rūmų viceprezidentas, Marijampolės filialo tarybos pirmininkas, dalyvauja nuo 2015 m. Komisijos nariai teikia ir svarsto pasiūlymus dėl užimtumo rėmimo
politikos krypčių nustatymo ir įgyvendinimo, darbo paklausos ir pasiūlos balanso,
darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo.
Prie Marijampolės savivaldybės nuolat veikiančioje Viešųjų darbų įgyvendinimo
ir darbdavių atrankos komisijoje rūmų atstovas dalyvauja nuo 2010 m. Komisija, įvertinusi darbdavių paraiškas, priima sprendimus ir kviečia atrinktus darbdavius pasirašyti trišales viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, pagal kurias įdarbinami asmenys socialiai naudingiems darbams atlikti.
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijose Kauno PPA rūmų atstovai dirba trijuose miestuose: Marijampolėje (nuo 2013 m.), Vilkaviškyje (nuo 2014
m.), Prienuose (nuo 2015 m.). Komisijose vykdoma vietinių užimtumo iniciatyvų

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuosekliai atstovauja ir gina teisėtus narių interesus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, sprendžia konkrečias narių problemas.
Siekiant sisteminio ir nuoseklaus bendradarbiavimo su Kauno miesto savivaldybe, iki šiol egzistavusias veiklos formas nuo 2012 m. pakeitė Verslo taryba. Taryba
renkasi kartą per mėnesį. Klausimus jos darbotvarkei rengia tarybą sudarančios institucijos. Galimos temos buvo aptariamos rūmų prezidiume, taryboje, derinamos su
pramonininkais.
Verslo taryba svarstė Kauno taksi paslaugų kokybės, Lietuvos oro uostų valdymo, „Rail Baltica“ plėtros, valstybės ir savivaldybių įmonių valdymo depolitizavimo,
nekilnojamojo turto tarifų, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo perspektyvų, miesto
infrastruktūros ir reikšmingų statybų projektų bei kitas plėtros aktualijas.
Verslo ekspertų nuomonė padėjo politikams apsispręsti priimant atitinkamus
sprendimus. Kauno taksi rinkoje atsirado esminių pokyčių, Lietuvos oro uostai buvo
sujungti į vieną įmonę, kad nekonkuruotų tarpusavyje, „Rail Baltica“ projekte Kaunas
apibrėžtas kaip strateginis vėžės taškas. Valstybės ir savivaldybių įmonių valdymo
depolitizavimas įtvirtintas įstatyme.
Vien 2015 m. bendrųjų verslo aplinkos problemų sąraše buvo 66 klausimai, iš jų
rūmų taryba ir administracija aktyviai reagavo 29 atvejais. Verslui aktualios problemos
buvo apsvarstytos rūmų prezidiume arba taryboje, organizuoti renginiai, deleguoti atstovai į darbo grupes. Parengta 13 oficialių raštų, kurie išsiųsti atitinkamoms valstybės
institucijoms. Teigiamo poveikio pasiekta 6 atvejais, kai buvo atsižvelgta į rūmų pasiūlymus ir atitinkamai ar iš dalies pakeisti teisės aktai (dėl SVV įstatymo atitikimo
ES teisei, dėl nepriklausomų valdybų narių valstybės ir savivaldybių įmonėse skyrimo
principo, dėl „Regio Invest LT+“ priemonės finansavimo sąlygų, dėl Vartojimo kreditų
įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatyme (projektas), Darbo kodekse (projektas).
Svarstant naujojo socialinio modelio projektą, rūmuose kartu su Kauno krašto pramonininkais buvo surengta ne viena diskusija, kurioje suformuluoti pasiūlymai dėl
darbo santykių lankstumo, dėl informacijos teikimo viešai, dėl darbuotojų atstovavimo ir kitų normų pateikti įstatymų paketo rengėjams.
Siekiant nuoseklaus ir sisteminio poveikio, UAB „SDG“ Teisės departamento vadovė Evelina Jasaitė, deleguota atstovauti rūmų narių interesams Trišalėje taryboje ir
prie jos veikiančioje Darbo santykių komisijoje, gynė darbdavių interesus mažiausiai
15 darbo posėdžių.
Apskritojo stalo diskusijoje su Viešųjų pirkimų tarnybos vadove Diana Vilyte 2015
m. vasarį verslo atstovai ypač kritikavo galiojusį Viešųjų pirkimų įstatymą ir teikė savo
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Atstovavimas užimtumo klausimais
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pasiūlymus. Naujos redakcijos įstatymo projektas įtvirtina verslininkų akcentuotus
principus: tai efektyvus ir skaidrus viešųjų pirkimų proceso organizavimas, ekonominio
naudingumo kriterijus, aiškesnis viešumo ir konfidencialumo santykis ir kt.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba 2015 m. balandžio mėnesį pateikė pasiūlymus LR Seimo Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Socialinių reikalų ir darbo
komitetams dėl Vartojimo kredito įstatymo normų sugriežtinimo. Poveikis atsispindi
priimtose įstatymo nuostatose.
Kauno PPA rūmų iniciatyva Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kreipėsi į Ūkio ministeriją dėl rengiamo priemonės „Regio Invest LT+“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo. Rūmų pastangos davė vaisių: aprašas buvo pakoreguotas
pagal pateiktas pastabas.
Rūmai taip pat atkreipė Ūkio ministerijos ir įstatymų leidėjų dėmesį dėl Smulkiojo
ir vidutinio verslo plėtros įstatymo prieštaravimo ES reglamentui apibrėžiant vidutinių ir smulkių įmonių dydžius. EK dokumentams prieštaravusios įstatymo nuostatos
buvo pakeistos.
Rūmai aktyviai gynė įmonių, tapusių žemės reformos įkaitėmis, interesus. Kauno
PPA rūmų iniciatyva asociacija kreipėsi į Vyriausybę ir Seimą dėl vis nukeliamo valdžios
įsipareigojimo užbaigti daugiau kaip 20 metų trunkančią reformą. Ši problema svarstyta
rūmų prezidiume, taryboje, surengtos apskritojo stalo diskusijos su Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos, savivaldybių vadovais. Apginti narių (pavyzdžiui,
UAB „Zeraida“) interesai konkrečiose situacijose dėl žemės nuomos ir mokesčio.
2012 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), pasinaudodamas Actio Pauliana
institutu, priimdavo nutartis, kuomet iš sąžiningai veikusių įmonių buvo priteisiami pinigai įmonėms, kurios bankrutavo pokriziniu laikotarpiu. Po susirašinėjimų su Teisingumo
ministerija, straipsnio „Verslo žiniose“ ir diskusijos su LAT teisėjais pastebėta, kad po
šių veiksmų LAT nutartys „pakeitė kryptį“ ir sąžiningi verslininkai nebuvo baudžiami.
Pagal EK reglamentą Lietuvos įmonės, vidaus rinkoje tiekiančios pakuotus produktus, turės pildyti deklaracijas, ar pakuotė atitinka Europos Sąjungos direktyvos
reikalavimus. Kauno PPA rūmai diskusijoje dėl šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dalyvavo nuo 2012 m. Kartu su KTU Aplinkos inžinerijos institutu rūmai
atstovavo verslo interesams diskusijoje su Ūkio ir Aplinkos ministerijomis. Projektų
BEBB ir PRISM įgyvendinimo metu buvo rengiami seminarai įmonėms apie įsigaliosiančio reglamentavimo subtilybes.
2013 m. pradžioje LESTO įvedė patikimumo kategorijos mokestį. Kauno PPA
rūmai kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija, reaguodami į narių prašymus,
dalyvavo diskusijoje su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, Energetikos ministerija ir LESTO dėl patikimumo kategorijos mokesčio įvedimo būtinumo.
Per rūmų asociaciją buvo kreiptasi į aukščiausius šalies vadovus ir atitinkamas ministerijas. Nesulaukus politinio palaikymo, nepavyko pasiekti šio mokesčio atšaukimo.

Nagrinėjant aktualius teisėkūros projektus, itin reikšmingą ekspertinę pagalbą rūmams nuolat teikė advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ teisininkai, UAB „SDG“ specialistai ir kiti bendruomenės nariai.
Svarbių verslo aplinkos klausimų svarstymą inicijavo tarybos nariai Vytas Čičelis,
Zigmantas Dargevičius, Eduardas Jasas, Saulius Valunta ir kt.
Išskirtinai daug dėmesio rūmai skyrė kvalifikuotos darbo jėgos stygiaus, pasiūlos
ir paklausos neatitikties darbo rinkoje, profesinio rengimo kokybės ir su tuo susijusioms problemoms. Buvo atlikta rūmų narių apklausa, kokių specialistų pasigenda
darbdaviai, surengtos kelios darbdavių diskusijos su Švietimo ir mokslo, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos vadovais, aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais.
Atstovaujant nariams, kadencijos metu buvo imtasi veiksmų dėl medienos sektoriaus įmonių galimybių apsirūpinti žaliavomis Lietuvoje; dėl Reklamos įstatymo
verslui keliamų problemų buvo teikiamos pastabos naujai įstatymo redakcijai.
Keletas kitų pavyzdžių: apginti UAB „Naujasis Nevėžis“ interesai siekiant ES
paramos; tarpininkaujant rūmams, UAB „Informacijos saugumo agentūra“ išsaugotos
patalpos Laisvės al. ir kt.
Atstovaujant teisėtiems narių interesams, kadencijos laikotarpiu buvo nuosekliai
dirbama su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybine darbo inspekcija, Valstybinio
socialinio draudimo valdyba ir kitomis valstybinėmis institucijomis. Apskritojo stalo
su VDI vadovais metu 2014 m. vasarį rūmų nariai kritikavo perteklinį VDI klausimyną dėl darbų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo. Atsižvelgus į verslininkų
pastabas, sąrašas sutrumpėjo nuo 200 iki maždaug 40 klausimų.
Daugiau nei dešimtį klausimų Kauno PPA rūmai perdavė asociacijos kompetencijai (dėl Nacionalinio konsultantų tinklo, Lobistinės veiklos, Įmonių restruktūrizavimo, Gyventojų pajamų mokesčių, SVV plėtros įstatymų, dėl Nacionalinio komercinio
banko steigimo, dėl nacionalinio daugiasektorinio reguliuotojo steigimo, dėl ES programų stebėsenos komiteto ir kt.).
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2.6. Regioninė rūmų plėtra
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami verslo interesams Kauno ir Marijampolės regionuose, buria verslo bendruomenę atskirose savivaldybėse.
Aktyviausi rūmų nariai supranta, kad tapti stipresni ir geriausiai atstovauti savo interesams jie gali burdamiesi į bendruomenes vietose, kur vykdo savo veiklą. Telkdamiesi jie tampa labiau matomi, galima didesnė jų įtaka vietos valdžiai, lengviau
pasiekiama konkrečių rezultatų.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsteigtos 4 rūmų atstovybės. Regiono plėtra orientuota į savivaldybes, kuriose verslininkai subrendo bendriems tikslams, turi aiškius
lyderius, juos palaiko vietos valdžia.
Pagrindinis filialo arba atstovybės tikslas – atstovauti teisėtiems rūmų narių in-
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teresams, juos ginti santykiuose su valstybės bei vietos piliečių savivaldos institucijomis ir realizuoti rūmų uždavinius skatinant verslų plėtrą apibrėžtoje teritorijoje,
bendradarbiauti su vietos valdžia ir socialiniais partneriais.
Marijampolės filialas
2013 m. veiklą atnaujino atkurta Marijampolės filialo taryba, kurią kadencijos
pradžioje sudarė septynių narių atstovai: iš UAB „Gintrėja“, UAB „Gulbelė“, UAB
„Koncernas „Alga“, UAB „Kelranga“, Marijampolės kolegijos bei Marijampolės profesinio rengimo centro, o tarybai pirmininkauja UAB „Mantinga“ generalinis direktorius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas Kęstutis Svitojus.
4 lentelė. Marijampolės filialo taryba
Įmonės pavadinimas

Vardas, pavardė, pareigos
Generalinis direktorius Kęstutis
UAB „Mantinga“
Svitojus
UAB „Gintrėja“
Direktorius Gintaras Brokevičius
UAB „Gulbelė“
Direktorius Arūnas Tarnauskas
VšĮ Marijampolės kolegija
Direktorius Vaidotas Viliūnas
Marijampolės profesinio rengimo centras Direktorius Vidas Juozas Šalaševičius

Pastabos
Tarybos
pirmininkas
Narys
Narys
Narys
Narys

2015 m. rudenį rūmų Marijampolės filialo iniciatyva atnaujintos bendradarbiavimo sutartys su Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybėmis. Tokiu būdu atgaivinta
tradicija organizuoti reguliarias rūmų narių ir verslo bendruomenės bei savivaldybės
atstovų diskusijas kuriant palankią ir draugišką aplinką verslui, kartu inicijuojant ir
kuriant permainas artimiausioje aplinkoje. Dalijamasi informacija apie planuojamus
ilgalaikius investicinius projektus, ES lėšų panaudojimą ir kt. Šios diskusijos – tai
terpė, kurioje pristatomos naujos idėjos, tiesiami artimesni saitai tarp valdžios ir verslo pagal formulę pristatyk-pasidalink-išklausyk-būk išgirstas. Tikimasi, kad įgavusi
pagreitį ši tradicija prigis ir kitose Marijampolės regiono savivaldybėse.
Marijampolės filialas 2015 m. pabaigoje vienijo 45 narius Marijampolės miesto,
Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių teritorijoje. Nariai yra skirtingi
tiek savo ūkine forma ir komercine veikla, tiek ir dydžiu.
Svarbus Marijampolės filialo renginys – kasmetiniai verslo atstovų apdovanojimai, dar vadinami „Metų žvilgsnis“ ir vykstantys rudenį Verslo dienos proga. Jų metu,
įvertinus prieš tai atliktų įvairių apklausų rezultatus, organizuojamos konferencijos
bei įvairūs su verslumo tema susiję renginiai bei konkursai. Ryškiausias viso jų ciklo
akcentas – iškilmės, kuriose pagerbiami regiono verslininkai ir įvairios organizacijos.
Filialas kviečia į netradicinius renginius, pavyzdžiui, 2014 m. įvyko regiono verslininkų susitikimas su Lietuvos komercijos atašė diplomatinėse užsienio atstovybėse.
Filialo veikloje taip pat netrūksta ir kitokios veiklos: kas mėnesį organizuojama
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bent po kelis seminarus ar mokymus įvairiomis temomis, aktyviai veiklą vykdo Sūduvos buhalterių ir „Intelekto“ klubai. Taip pat siekiama, kad filialas būtų vieta, kurioje
nuolatos vyktų aktyvus gyvenimas, t.y. įmonių atstovai užsuktų pasidalinti įžvalgomis, aptartų nesklandumus, pasidžiaugtų pasiekimais ar tiesiog pabendrautų, nes bendravimas yra bendruomeniškumo pagrindas.
Marijampolės regiono įmonės palaiko plačius prekybinius santykius su daugeliu
pasaulio valstybių, dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į patogumą filiale išduodami
prekių kilmės sertifikatai.
„Tai organizacija, kuri nuolat prabyla, kad būtina kurti ir plėtoti verslą
ne tik dėl asmeninių priežasčių, bet ir dėl Marijampolės gerovės. Verslo
įtraukimas į regiono vystymąsi – vienas iš pažangos pagrindų.“
Kostas Jankauskas, UAB „Koncernas „Alga“ valdybos narys
„Bendradarbiavimas tarp verslo ir valdžios itin svarbus kuriant mūsų
visų bendrą erdvę. Gera žinoti, kad mieste yra tokia organizacija –
rūmai, kur dalijamasi idėjomis ir patirtimi, kur žodžiai „konkurentas“
ar „oponentas“ virsta į „kolega“. Tai tampa traukos centru.“
Vytautas Bieliauskas, UAB „Transmundus“ generalinis direktorius
Jonavos filialas
2012 m. rugsėjo 4 d. Jonavoje įsteigta atstovybė, kai iniciatyvą išreiškė šeši Kauno
PPA rūmų nariai: UAB „Baldai Jums“, UAB „Joneda“, AB „Achema“, UAB „Beržų kompleksas“, UAB „Soloservis“, UAB „Irona“. Jonavos atstovybės vadovu tapo
UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas.
2012–2013 m. Jonavos atstovybės narių skaičius nuolat augo, o 2013 m. pabaigoje
pasiekė 30-ties narių ribą. Tai leido 2014 m. įregistruoti Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Jonavos filialą.
Buvo išrinkta filialo taryba, kurios sudėtyje yra septyni nariai, įskaitant filialo pirmininką. Nariams priskirtos jų kuruojamos sritys: tarybos darbo koordinavimas, reprezentavimas, atstovavimas; darbas savivaldybės darbo grupėse, rengiant verslo organizacijoms svarbius klausimus; ryšiai su žiniasklaida bei darbdavių asociacija; atstovybės
ambasadorius, naujų narių įtraukimas į rūmų veiklą; programos „Narys – nariui“ koordinavimas; atstovavimas Trišalėje taryboje ir darbas su profsąjungų organizacijomis.
5 lentelė. Jonavos filialo taryba
Įmonės pavadinimas
UAB „Baldai Jums“

Pareigos, vardas, pavardė
Generalinis direktorius Alfonsas
Meškauskas
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AB „Achema“
UAB „Jonavos paslaugos“
UAB „Gudžionys“
UAB „Jonavos vandenys“
E.Mickevičiaus IĮ „Technoera“
UAB „Binčis“

Generalinis direktorius Ramūnas
Miliauskas
Direktorius Edmundas Mulokas
Direktoriaus pavaduotojas Gintautas
Brukas
Direktorius Vytautas Kudokas
Savininkas Elmantas Mickevičius
Vyr. finansininkė Jolita Peleckienė
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Narys
Narys
Narys
Narys
Narys
Narys

2015 m. pabaigoje Jonavos filialas vienijo 35 verslo įmones.
2013 05 23 buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jonavos rajono savivaldybe. Jonavos filialas tapo savivaldybės pripažintu partneriu, su kuriuo konsultuojamasi įvairiais verslui aktualiais klausimais. 2015 m. pradžioje buvo teiraujamasi Kauno PPA rūmų nuomonės dėl Jonavos turizmo ir verslo informacijos centro veiklos;
atsižvelgiant į rūmų nuomonę, TVIC buvo likviduotas.
Bendradarbiaujant su rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, vedamos verslo pamokos Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.
Populiariausia bendradarbiavimo forma – apskritojo stalo diskusijos su Jonavos
rajono vadovais, Tarybos nariais, skyrių vedėjais, Nacionalinės žemės tarnybos atstovais. Vyko verslo ir valdžios atstovų darbiniai susitikimai. Verslininkai svarstė rajono
biudžeto projektus, teikė savo pastabas ir pageidavimus.
2015 m. prieš tiesioginius merų rinkimus filialas pirmą kartą surengė verslo ir
kandidatų į merus debatus.
2015 m. Kauno PPA rūmų Jonavos filialas atliko verslo poreikių tyrimą, apklausos
rezultatai pateikti savivaldybei.
2013–2015 m. Jonavos filiale sėkmingai įgyvendintas projektas „Verslumo ir
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inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP kompetencijoms ir konkurencingumui
didinti“, sutarties Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008, pagal priemonę „Asistentas 4“.
Projekte buvo teikiamos nemokamos konsultacijos norintiems pradėti verslą mokesčių, rinkodaros, klausimais, organizuojami renginiai, kuriuose pristatoma 2014–2020
m. ES struktūrinių fondų parama.
Rūmų nariai veda verslo pamokas Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
Įmonių vadovai jaunimui pasakoja apie savo kelią į verslą, žinių, profesijos ir kompetencijos svarbą. Dalyvauta projekte „Pasimatuok profesiją“, kuomet moksleiviai buvo
priimami atlikti praktiką rajono įmonėse.
Kuriamos naujos bendruomenės tradicijos: filiale įsteigtos ir teikiamos nominacijos „Metų mecenatas“, „Metų bitė“, „Metų inovacijų šauklys“.
Jonavos atstovybei tapus filialu, išduodami prekių kilmės sertifikatai.
„Atskiras struktūrinis padalinys, gebantis atstovauti verslo
interesams, gerinti darbo vietas kuriančių įmonių veiklos sąlygas,
Jonavai yra būtinas atributas.“
Ramūnas Miliauskas, AB „Achema“ generalinis direktorius
„Jonavos filialo dėka formuojasi kito pobūdžio verslo ir valdžios
santykiai – dialogas, kurio iki šiol praktiškai nebuvo. Verslo aplinkoje
atsirado diskusijos.“
Elmantas Mickevičius, IĮ „Technoera“ savininkas
Prienų atstovybė
2014 m. įsteigta Prienų atstovybė, kurios steigimo iniciatyvą išreiškė aštuoni Kauno PPA rūmų nariai: UAB „Doletos langai“, UAB „Ekofrisa“, UAB „Hidrosta“, UAB
„Mačiūnai“, UAB „Prienų langai“, UAB „Robotex“, UAB „Terina“, UAB „Technowood“. Prienų atstovybės vadove tapo UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Padvaiskienė.
2015 m. Prienų atstovybė vienijo 17 verslo įmonių.
2015 m. birželio 25 d. Prienų rajono savivaldybės nutarimu įkurta Verslo taryba.
Verslo taryba sudaryta iš 12 asmenų: 4 Prienų atstovybės deleguoti verslininkai, 4
valdžios atstovai (tarybos nariai) ir 4 Prienų ūkininkų sąjungos deleguoti atstovai.
Kauno PPA rūmų Prienų atstovybė delegavo UAB „Doleta“ savininką Vytautą
Silevičių, UAB „Ekofrisa“ direktorę Liną Padvaiskienę, UAB „Hidrosta“ direktorių
Valdą Paulauską, VšĮ „Krašto vitrina“ direktorių Vaclovą Sinkevičių.
Verslo tarybos posėdžiuose svarstyti aktualiausi klausimai: žemės reforma, Prienų
rajono savivaldybės, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus, rajono
verslininkų ir ūkininkų bendradarbiavimas; apleistų ir nenaudojamų pastatų likimas
Prienų mieste ir rajone; viešųjų pirkimų procedūros rajono savivaldybėje.
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Prieš savivaldos rinkimus rūmų Prienų atstovybė organizavo kandidatų į savivaldybės merus ir tarybos narius bei verslo atstovų debatus.
Prienų atstovybės veiklos buvo organizuotos pagal vietos verslo poreikius. Europos įmonių tinklo specialistai Aivaras Knieža ir Edmundas Cylikas įmonėms teikė
konsultacijas dėl galimybės pasinaudoti ES parama bei išvykti į parodas užsienyje.
Organizuoti seminarai: „Priemonės, suteikiančios galimybių pasinaudoti ES parama“,
„Naujos galimybės verslui: 2014–2020 m. ES paramos priemonės“.
Po savivaldos rinkimų organizuoti verslo pusryčiai, vėliau verslo pietūs su naujai
išrinkta Prienų rajono savivaldybės valdžia (meru, vicemeru, administracijos direktoriumi bei kai kurių skyrių vedėjais). Verslininkai išsakė savo lūkesčius, aptartas
bendradarbiavimas gerinant verslo aplinką ir siekiant bendro tikslo – Prienų rajono
pažangos ir klestėjimo.
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teikiamą paramą verslui pateikė VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro
direktorė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių atstovybės narystės
koordinatorė Daina Balasevičienė. UAB ,,Progresyvūs verslo sprendimai“ direktorius
Tomas Jaskelevičius kalbėjo apie ES paramą ir galimybę ja pasinaudoti smulkiajam
ir vidutiniam verslui. Kaip integruotis mokymo įstaigoms į verslą, patirtimi dalijosi
Inžinerinės pramonės asociacijos direktorius Gintaras Vilda. Trumpai konsoliduotų
pirkimų naudą ir sėkmės istorijas pristatė Tomas Jaskelevičius. UAB ,,Kėdainių LEZ“
direktorius Giedrius Valuckas papasakojo apie LEZ verslo modelį ir bendradarbiavimo su vietiniu verslu galimybes .
Šakių verslininkas UAB „Gulbelė“ direktorius Arūnas Tarnauskas subūrė Šakių
rajono savivaldybės Kauno PPA rūmų narius – UAB „Agrogimas“, UAB „Audrokesta“, UAB „Bakūžė LT“. 2015 m. pabaigoje Šakių atstovybė vienijo 8 verslininkus.
Kauno PPA rūmų Šakių atstovybė kartu su Šakių verslo informacijos centru ir
Šakių verslo klubu organizavo „Verslo dieną 2015“. Konferencija „Verslo sėkmei ir
plėtrai“ buvo skirta verslo plėtros, bendradarbiavimo, regiono vystymo temai aktualizuoti. UAB „Baltijos lyderystės ugdymo institutas“ direktorius ir ISM universiteto
docentas Modestas Gelbūda pristatė inovacijas įmonių ir regionų vystymui, pabrėždamas būtinybę nesustoti, siekti pažangos, pokyčių, tam pasiūlydamas ir efektyvių
įrankių. Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių vadovė Rita Baidokaitė verslininkus supažindino su tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis, kurias siūlo Kauno PPA
rūmai. VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ atstovas Gytis Junevičius praplėtė bendradarbiavimo temą klasterizacijos praktiniais aspektais, o Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Vilma Atkočiūnienė apžvelgė verslo ir bendruomenių sinergijos galimybes
įgyvendinant Šakių krašto VVG strategiją. Konferencijoje dalyvavo 70 Šakių rajono
verslininkų ir svečių.

Prienų atstovybės atidarymas 2014 05 28

„Įsteigus atstovybę, keičiasi mūsų santykis su valdžia, tampame
atsakingais socialiniais partneriais derinant tiek bendruomenės, tiek
verslo interesus.“
Lina Padvaiskienė, Kauno PPA rūmų Prienų atstovybės vadovė
Kėdainių ir Šakių atstovybės
2015 m. liepos 7 d. įsteigtos atstovybės Kėdainiuose ir Šakiuose.
Kėdainiuose iniciatyvą išreiškė penki rūmų nariai: UAB „Bieltransa“, AB „Lifosa“, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, UAB „Daumantai LT“, UAB „Jurasta“. 2015 m.
pabaigoje atstovybė vienijo jau 14 narių.
Atstovybės veikla prasidėjo renginiu verslininkams ,,Verslas Kėdainiuose ateityje. Kaip kartu uždirbti daugiau?“. Informaciją apie Kėdainių rajono savivaldybės
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„Gaila, kad taip ilgai mūsų rajonas neturėjo tokios verslo
organizacijos, nors ir buvo bandymų steigti verslininkus vienijančią
struktūrą.“
Saulius Grinkevičius, Kėdainių rajono savivaldybės meras
Kauno rajono verslo bendruomenė
Poreikis burtis bendriems tikslams suvienijo ir Kauno rajono verslininkus. Po keleto diskusinių susitikimų jie nusprendė jungtis nesteigdami atskiros atstovybės. 2014
m. balandžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno rajono savivaldybės ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų.
Kauno rajono bendruomenę subūrė UAB „Dinaka“ direktorius Vytas Čičelis, kuris
tapo Kauno PPA rūmų Kauno rajono verslininkų koordinatoriumi. 2015 m. Kauno
rajono verslo bendruomenė vienijo 34 verslininkus – rūmų narius.
Pagrindinės veiklos kryptys: verslo aplinkos gerinimas, verslo ir mokslo bendradarbiavimas, jaunimo verslumo skatinimas.
Rajone įvyko nemažai renginių: „Nekilnojamojo turto vystymo perspektyvos
Kauno rajone“, „Kaip sumažinti nedarbo lygį Kauno rajone?“, „Kaip sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkos dalyvių įgūdžių ir darbdavių poreikių?“, „Ar mokymo programos atitinka rinkos poreikius?“, „ES investicijų galimybės verslui 2014–2020 m.
laikotarpiu“, apskritasis stalas su Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijų, profesinio rengimo įstaigų atstovais ir verslininkais „Ar profesinis mokymas tenkina verslo poreikius“, susitikimas su Kauno apskrities VMI atstovais.
Verslo pusryčiuose su savivaldybės atstovais diskutuota dėl žemės reformos, nepatogaus susisiekimo neigiamos įtakos įmonių konkurencingumui ir kt. Atsakingoms
institucijoms išsiųstas raštas dėl viaduko įrengimo automagistralėje ties Kumpių kai-
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mu. Po to numatyta tiksli viaduko vieta, vyksta žemių išpirkimo procedūros, rengiamas techninis projektas.
Siekiant paskatinti verslininkus gaminti aukštos kokybės, inovatyvius produktus ir
kurti paslaugas 2015 m. pradėtas rengti konkursas „Sukurta Kauno rajone“. Pirmojo
konkurso komisijai savo produktus pristatė devynios rajono įmonės. Pirmąją vietą
užėmė įmonių grupės „Hoptrans“ paslauga „Intelektuali logistika su 20 000 klientų
visame pasaulyje“, antrąją vietą – UAB „Paslaugos žemdirbiams“ šaltalankių džemas
„Vertas“, trečiąją – UAB „Garlita“ megztinis, atsparus vandeniui, dėmėms bei išgarinantis drėgmę ir palaikantis kūno temperatūrą.
Jaunimo verslumui skatinti rajono mokyklose vyko verslumo pamokos. Kartu su
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centru surengtas moksleivių konkursas,
kuriame savo verslo idėjas pristatė 8 moksleivių komandos.
„Sutarties pasirašymas su rūmais reiškia, kad ilgametė draugystė
virsta įsipareigojimais ir prasideda naujų galimybių etapas.“
Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės meras
6 lentelė. Kauno PPA rūmų narių pasiskirstymas
Iš viso Kauno
Marijampolės
Kauno m. Kauno r.
PPAR narių
regionas (be Šakių)
430
277
34
45

35

17

14

1 pav. Kauno PPA rūmų narių skaičius regionų savivaldybėse

Sutarties su Kauno rajono savivaldybe pasirašymas 2014 04 09

52

Jonavos r. Prienų r. Kėdainių r. Šakių r.

53

8

Verslo savivaldos analizė veiklos gairių kontekste

2.7. Kauno PPA rūmai kaip Lietuvos PPA rūmų
sistemos (asociacijos) dalis
Nuo 1992 m. visi regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai jungiasi į Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją. Rūmų asociacija, 2015 m. gruodžio
31 d. duomenimis, jungė 1454 įmones. Teisėtiems rūmų narių interesams atstovaujama pagal 1995 m. priimtą Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą bei
2002 m. asociacijos prezidiumo patvirtintą atstovavimo reglamentą.
Rūmų asociacijai iškelta misija:
•• užtikrinti efektyvią rūmų narių savivaldą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
•• įtakingai veikti gerinant verslo aplinkos kokybę, visų pirma nacionaliniu lygmeniu;
•• palaikyti ir padėti plėsti rūmų narių tinklą per sisteminius ryšius ir derinti regioninių rūmų veiksmus nacionaliniu lygmeniu.
Taigi rūmų asociacijos paskirtis yra derinti visų regioninių rūmų veiklą sprendžiant nacionalinio mastelio uždavinius, visų pirma užtikrinant verslo savivaldos
veiksmus santykiuose su LR Prezidento institucija, LR Seimu ir LR Vyriausybe. Taip
pat per asociacijos vadovybę yra palaikomas ryšys su pagrindine europine rūmų tinklo institucija Eurochambres ir kitais užsienio partneriais. Asociacija kuruoja bendrąjį
visų rūmų darinį – Nacionalinę regionų plėtros agentūrą, įkurtą bendriems interesams
tenkinti panaudojant ES ir kitus projektų šaltinius. Iki 2014 m. rūmų asociacija kuravo
ir prekių brūkšninio kodo išdavimo procedūras, kurias įgyvendino per GS1 asociaciją.
Vis dėlto svarbiausia rūmų asociacijos misija yra atstovauti savo nariams (regioniniams rūmams). Atstovavimas įgyvendinamas tiesiogiai per asociacijos vadovybę ir
jos deleguotus atstovus (7 lentelė).
Kauno PPA rūmų atstovai, deleguoti nuo asociacijos į nacionalines tarybas, komisijas ir darbo grupes, pateikiami 2.4 skyriuje (žr. 1 lentelę, 26 psl.).
7 lentelė. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų nacionalinių
atstovų lentelė (2015 12 31 duomenys)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Pavadinimas

Atstovo vardas, pavardė ir pareigos

Europos prekybos, pramonės rūmų asociacijos
(Eurochambres) valdyba
Lietuvos PPA rūmų asociacijos atstovas LR
Vyriausybėje
Ekonominės diplomatijos taryba prie LR
Vyriausybės

Š. Kliokys (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
prezidentas)
Š. Kliokys (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
prezidentas)
Š. Kliokys (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
prezidentas)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)

4.

Baltijos vadybos instituto (BMI) valdyba

5.

ES reikalų išorinių ekonominių santykių darbo
grupė prie Užsienio reikalų ministerijos
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio
bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo
komisija prie Ūkio ministerijos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Rusijos Federacijos vyriausybės prekybinio
ir ekonominio, mokslinio ir techninio,
humanitarinio ir kultūrinio bendradarbiavimo
komisijos darbo grupė prie Ūkio ministerijos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Baltarusijos Respublikos vyriausybės
prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
komisija prie Ūkio ministerijos
Lietuvos ir Azerbaidžano prekybinio ir
ekonominio bendradarbiavimo komisija prie
Užsienio reikalų ministerijos
ES Baltijos jūros regiono strategijos
įgyvendinimo priežiūros darbo grupė prie
Užsienio reikalų ministerijos
Standartizacijos departamentas prie Aplinkos
ministerijos
Transporto ir tranzito komisija prie LR
Vyriausybės
Inovatyvios ekonomikos taryba prie Ūkio
ministerijos
Investicijų skatinimo 2014–2020 m. programos
darbo grupė
Ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupė
prie Užsienio reikalų ministerijos
Kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų
tinklą atrankos komisija (VšĮ „Versli Lietuva“)
Leidimo vartoti LR oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį)
valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus
valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį
žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus,
antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus
prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisija
Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo 2014–
2020 m. išankstinio vertinimo darbo grupė prie
Finansų ministerijos (stebėtojo teisėmis)

R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)

R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
R. Šidlauskas (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
generalinis direktorius)
A. Martinonis (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
projektų vadovas)

A. Martinonis (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
projektų vadovas)

A. Martinonis (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
projektų vadovas), pakaitinis atstovas M.
Duksa (advokatų profesinės bendrijos „Tailors“
vadovaujantysis partneris)
dr. E. Ivanauskas (KTU Statybinių medžiagų ir
VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ konstrukcijų centro direktorius, Statybos produkcijos
koordinacinė taryba prie Aplinkos ministerijos bandymo laboratorijų asociacijos prezidentas,
delegavo Lietuvos PPA rūmų asociacija)
M. Jablonskis ( „Glimstedt“ advokatas, delegavo
Vilniaus komercinio arbitražo teismo valdyba
Lietuvos PPA rūmų asociacija)
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
G. Ražinskienė (Lietuvos PPA rūmų asociacijos
programos stebėsenos komitetas prie Finansų
vyr. konsultantė), R. Šidlauskas (Lietuvos PPA
ministerijos
rūmų asociacijos generalinis direktorius)
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas
prie Žemės ūkio ministerijos
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23.

Elektros rinkos plėtros komitetas prie
Energetikos ministerijos

24.

Nacionalinė darnaus vystymosi komisija prie
Aplinkos ministerijos

25.

Aukštojo mokslo taryba

26.

Darbo grupė viešųjų pirkimų direktyvoms
perkelti į nacionalinę teisę prie Ūkio
ministerijos

27.

SVV taryba

28.

Darbo grupė verslo projektų paraiškų
baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimui prie
Ūkio ministerijos

29.

Studijų kokybės vertinimo centro taryba

30.

Nedarbo mažinimo grupė prie LR Vyriausybės

31.

Garantinio fondo taryba prie Ūkio ministerijos

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

M.Gigas (UAB „Kvanto energija“ direktorius,
delegavo Lietuvos PPA rūmų asociacija)
dr. Sigitas Leonavičius (Vilniaus PPA rūmų
prezidentas, UAB „Traidenis“ generalinis
direktorius)
prof. V. Navickas (Vilniaus PPA rūmų
viceprezidentas, Lietuvos edukologijos
universiteto Socialinės edukacijos fakulteto
dekanas)
Aldona Kabokienė (Vilniaus PPA rūmų tarybos
narė, UAB „Auditorių profesinė bendrija“
vadovė)
dr. A. Danilevičius (Vilniaus PPA rūmų
generalinis direktorius)
dr. A. Danilevičius (Vilniaus PPA rūmų
generalinis direktorius)
N. Filipova (Vilniaus PPA rūmų narys,
AB „Rožė“ valdybos pirmininkė)
N. Filipova (Vilniaus PPA rūmų narys,
AB „Rožė“ valdybos pirmininkė)
A. Petrauskas ( Vilniaus PPA rūmų tarybos
narys, advokatas)
I. Krolienė (Vilniaus PPA rūmų narys, advokatų
kontora „Šarka, Jankauskas, Krolienė“)

Trišalės konsultacijos tarptautinėms darbo
normoms įgyvendinti
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–
2020 m. veiksmų plano (planų) parengimo
Atstovas keičiamas
darbo grupė prie Ūkio ministerijos
Darbo grupė parengti naujos redakcijos LR
V. Japertas (Šiaulių PPA rūmų prezidentas,
regioninės plėtros įstatymo koncepcijos
asociacijos „Jupoja“ direktorius)
projektą prie Ūkio ministerijos
V. Japertas (Šiaulių PPA rūmų prezidentas,
Nacionalinė regioninės plėtros taryba
asociacijos „Jupoja“ direktorius)
A. Jonuška (Šiaulių PPA rūmų generalinis
ES Ekonominių ir socialinių reikalų komitetas
direktorius)
Nacionalinis Europos teritorinio
A. Jonuška (Šiaulių PPA rūmų generalinis
bendradarbiavimo komitetas
direktorius)
S. Gailiūnas (Panevėžio PPA rūmų prezidentas,
LR Trišalė taryba
AB „Lietkabelis“ generalinis direktorius)
D. Gesevičius (Panevėžio PPA rūmų tarybos
Statybos komitetas prie Aplinkos ministerijos
narys, AB „Panevėžio statybos trestas“
generalinis direktorius)
Dauguvos upių baseinų rajonų koordinavimo
S. Venckus (Panevėžio PPA rūmų narys, UAB
taryba
„Aukštaitijos vandenys“ generalinis direktorius)
M. Gedvilas (Panevėžio PPA rūmų narys,
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ patarėjų taryba
AB „Amilita“ generalinis direktorius)
J. Katinas ( Panevėžio PPA rūmų narys,
SVV tarybos valdyba prie Ūkio ministerijos
UAB „Kas katiną“ direktorius)
Darbo santykių komisija prie LR Trišalės
J. Katinas ( Panevėžio PPA rūmų narys,
tarybos
UAB „Kas katiną“ direktorius)
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44.
45.

Nacionalinė reglamentuojamų profesinių
kvalifikacijų pripažinimo taryba prie Ūkio
ministerijos
Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų
komisija prie Ūkio ministerijos

G. Česevičienė (Panevėžio PPA rūmų Profesinio
rengimo skyriaus vadovė)
G. Česevičienė (Panevėžio PPA rūmų Profesinio
rengimo skyriaus vadovė)

Rūmų asociacijai nariai suformulavo viziją:
•• tapti efektyviausiai nacionaliniu lygmeniu veikiančia bendriesiems verslo ir regionų interesams atstovaujančia asociacija;
•• tapti labiausiai verslo įmonėms pageidaujama ir vertinama asocijuota institucija.
Siekiant efektyviai įgyvendinti rūmų asociacijos misiją, turi veikti visos grandys:
rūmai regionuose, asociacijos vykdomoji struktūra, oficialieji atstovai. Strateginis
veiklos planavimas, nepriekaištinga komunikacija, ekspertinių, informacinių ir legaliųjų galių panaudojimas turi vesti tiesiai į keliamus tikslus.
Asociacija yra valdoma per jos prezidiumą, valdybą ir vienasmenį valdymo organą – generalinį direktorių (Rimantą Šidlauską). Kiekvieniems rūmams prezidiume
atstovauja prezidentas ir generalinis direktorius. Prezidiumui vadovauja visuotiniame
susirinkime išrinktas asociacijos prezidentas. Valdybą sudaro visų rūmų administracijos vadovai ir asociacijos generalinis direktorius. Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė
asociacijos prezidentas: 2015 m. gegužės 7 d. nauju prezidentu buvo išrinktas Šarūnas
Kliokys, kuris pakeitė dr. Rimantą Stankevičių.
Klausimai asociacijos darbotvarkėms suplaukia iš visų rūmų. Kuo jie yra geriau
parengti, tuo didesnė tikimybė pasiekti sprendimus, kurie tenkina įmonių, pačių rūmų
ir regionų lūkesčius. Asociacijos valdyba rengia darbotvarkes prezidiumui ir visuotiniams susirinkimams, pati nagrinėja einamuosius reikalus. Tenka pripažinti, kad per
ataskaitinį laikotarpį asociacijos veikloje vis dėlto dominavo vidaus problemos. Viena
priežasčių – įvykusi duomenų vagystė prekių kodavimo srityje ir su ja susiję teisminiai nagrinėjimai. Kai kurie trikdžiai kilo dėl vadovybės kaitos bei skirtingų kultūrų
komunikacijos. Įmonėms gi svarbiausia yra verslo aplinkos kokybės ir sąlygų verslui
tema. Todėl nemažai sulaukta kritikos, ypač iš regionų.
Diskusijos dėl nevyriausybinių organizacijų Nacionalinio susitarimo 2012 m.
vyko ilgai, tačiau nevaisingai. Susitarimas liko nepasirašytas. Vėliau asociacija bandė
veiksmus derinti su naujai priimta LR Vyriausybės programa , kviesdamasi tuometinę
ūkio ministrę Birutę Vėsaitę. Deja, vyriausybinis ir nevyriausybinis sektoriai dėl šio
bei kitų susitikimų nesuartėjo ir realios konstruktyvios partnerystės nebuvo.
Ūkio ministerijai priklausanti VšĮ „Versli Lietuva“, nepaisant susitikimų su vadovais ir diskusijų patarėjų taryboje, liko dirbti sau, o rūmai sau, nors buvo siūlomos ir
kartu aptarinėjamos bendradarbiavimo kryptys ir programų galimybės.
Vyriausybės kanclerio lygmeniu ir kartu su Ūkio ministerija buvo daug kartų
bandyta išspręsti Enteprise Europe Network (Europos įmonių tinklo) kofinansavimo
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problemą. Rūmai įgyvendina pagalbos smulkiam verslui europinę programą, už kurią
yra atsakinga Vyriausybė. Nemokamos paslaugos teikiamos visoms be išimties SVV
įmonėms. Visos kitos Europos valstybės prisideda reikalingu 40 proc. kofinansavimu.
Lietuvoje ši našta krenta trejiems rūmams (Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus) bei VšĮ
„Lietuvos inovacijų centras“.
Be rezultatų baigėsi 4 susitikimai su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe
2014 m. dėl PVM, taikomo profesinių žinių ir įgūdžių vertinimui. Problema tarp šios
ir Finansų ministerijos liko neišspręsta.
Prielaidos gilesniam verslo aplinkos poveikiui pradėjo formuotis 2015 m. atėjus
naujam asociacijos prezidentui. Buvo prisiminti daugiau nei prieš dešimtmetį parengti Kauno PPA rūmų siūlymai ir strateginio planavimo sesijų medžiaga, kurie bylojo
apie galimą rūmų specializaciją panaudojant ekspertines galias. Taip gimė sprendimai
dėl rūmų teminės lyderystės. Procesas dar tik įsibėgėja. Kauno PPA rūmai deklaruoja specializaciją, nukreiptą į verslo ir mokslo santykius, įskaitant profesinį mokymą,
taip pat regioninę plėtrą, ypač santykius su savivaldybėmis (turima galvoje tankiausias rūmų savivaldos tinklas regione). Asociacijos vidaus santykių ir paslaugų srityje
kauniečiai turi pripažintą kompetenciją dėl force majeure aplinkybių, taip pat prekių

Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta socialinės apsaugos ir Seimo pirmasis vicepirmi- Kauno miesto meras Visvaldarbo ministrei Algimantai Pabedinskienei 2015 06 18
ninkas Vydas Gedvilas
das Matijošaitis

Asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys, LR Ministras Sidabro „Darbo žvaigžde“ pagerbtas 2008–2015 m. asociaciPirmininkas Algirdas Butkevičius ir Kauno PPA rūmų pre- jos prezidentas Rimantas Stankevičius 2015 06 18
zidentas Benjaminas Žemaitis 2015 06 18
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kilmės dokumentų. Pastaruoju klausimu asociacijoje nuo 2013 m. veikia Kauno PPA
rūmų vadovaujama prekių kilmės sertifikatų ekspertų darbo grupė, nagrinėjanti klausimus, susijusius su prekių kilmės nustatymu, sertifikatų blankų pildymu ir išdavimu,
įkainių derinimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, atestacijos tvarka, rengia pasiūlymus dėl sertifikatų unifikuotos išdavimo tvarkos visuose Lietuvos PPA rūmuose.
Viena iš svarbių rūmų asociacijos priedermių – nacionalinių renginių organizavimas. Reikšmingiausi metiniai renginiai – LR Vyriausybės rūmuose vykstantys apdovanojimai, kai yra įteikiami didieji „Lietuvos eksporto prizai“, nominuojama moteris – Metų verslininkė/vadovė, įteikiami reikšmingiausi rūmų apdovanojimai – aukso
ir sidabro „Darbo žvaigždės“. Šie renginiai pareikalauja nemažai komunikacinių pastangų. Jie tampa didele švente nominuojamoms įmonėms ir asmenims.
2015 m. rūmai minėjo įkūrimo 90-metį. Asociacija šiai reikšmingai datai skirtą
renginį patikėjo surengti Kauno PPA rūmams. Minėjimas vyko Kauno valstybiniame
muzikiniame teatre. Dalyviai – rūmų narių atstovai suvažiavo iš visos Lietuvos. Renginį pagerbė premjeras, Seimo nariai, užsienio svečiai. Kauno PPA rūmai garbingai
išlaikė organizacinį egzaminą.

Rūmų prezidentai su Seimo padėkomis 2015 06 18

Rūmų 90-mečio proga apdovanotieji asmenys 2015 06 18

Grupė rūmų prezidentų ir direktorių 2015 06 18
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3. Rūmų veiklos bazės raidos analizė
3.1. Žmogiškieji ištekliai
Kauno PPA rūmų darbuotojai nuolat tobulino ir kėlė kvalifikaciją. Darbuotojai
dalyvavo įvairiuose rūmų rengiamuose seminaruose, kurių temos – dokumentų valdymas įstaigose, viešųjų pirkimų reglamentavimo naujovės, sėkmingų projektų patirtis,
organizacijos kultūra, finansų vadyba, taip pat kitų organizacijų seminaruose, konferencijose ar renginiuose verslo plėtros temomis: regioninė politika, ES plėtra, inovacijų infrastruktūra, kokybės vadyba, verslo sąlygų pasikeitimas, viešieji pirkimai ir kt.
Per ataskaitinį laikotarpį rūmai ypač išplėtė veiklą tarptautiniuose ES projektuose,
kuriuose rūmų darbuotojai, koordinuodami ar vykdydami projektinę veiklą, gilino žinias ir įgijo kompetencijų projektų, kokybės vadybos, profesinio rengimo, inovacijų,
turizmo infrastruktūros plėtros, atstovavimo verslo interesams, parodų organizavimo,
informacinių technologijų pritaikymo, darbo su žiniasklaida ir kitose srityse. Enterprise Europe Network konsorciumo darbuotojai kėlė kvalifikaciją specialiai organizuojamuose seminaruose, mokymuose Briuselyje.
Darbuotojų patirtis, organizuojant naryste grįstą veiklą, yra neatsiejamas rūmų
sėkmės garantas. Darbuotojų novatoriškumas, lankstumas ir profesionalumas leidžia
plėsti narių tinklą, jiems siūlant intelektualias paslaugas. Personalas per ataskaitinį
laikotarpį šiek tiek pasikeitė: į darbą buvo priimta 11 darbuotojų, atleista 9.
2015 m. pabaigoje 5 darbuotojai dirbo nuo rūmų įkūrimo (1992), 9 darbuotojai –
rūmuose daugiau nei 10 metų. Rūmų darbuotojų charakteristika pateikta 8 lentelėje:

Rūmų darbuotojai 2015 m.
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8 lentelė. Rūmų darbuotojų rodikliai 2012–2015 m.
2012

2013

2014

2015

Bendras darbuotojų skaičius

27

28

29

29 (26,8 etato)

Specialistų skaičius

25

26

27

27

Su aukštuoju išsilavinimu

24

25

26

26

Mokslų daktaro laipsnis

1

1

1

1

Magistro kvalifikacinis laipsnis

11

12

14

15

Amžiaus vidurkis

42

41

41

43

3.2. Materialieji ištekliai
Kauno PPA rūmai panaudos teise veikia 384,04 kv. m. patalpose Kauno apskrities
viešosios bibliotekos pastate K. Donelaičio g. 8, Kaune. Iš jų 311 kv. m yra pusrūsio
patalpos. LR Vyriausybei priėmus nutarimą dėl valstybei priklausančio turto perdavimo naudotis panaudos pagrindais 2016 m. pirmą ketvirtį bus sudaryta nauja 5 metų
panaudos sutartis. Kaip numatyta pagal sutartį, rūmai dengia patalpų eksploatavimo
ir komunalines išlaidas. Nors 1938 m. pastatas buvo pastatytas ir priklausė prekybos,
pramonės ir amatų rūmams, šiandien tenka glaustis pusrūsyje. Šiose patalpose rūmai
veikia nuo 1996 m.
2010 m. buvo pasirašyta Marijampolės filialo ir Marijampolės savivaldybės administracijos sutartis dėl 156,05 kv. m ploto patalpų panaudos Marijampolės filialo veiklai (Laisvės g. 18, Marijampolė). Rūmai dengia patalpų eksploatavimo ir komunalines išlaidas.
Nuo 2012 m. Jonavos atstovybė, o vėliau filialas, veikia UAB „Baldai Jums“
suteiktose patalpose Fabriko g. 3. Patalpų plotas 16 kv. m. Seminarams ir mokymams
naudojamasi didele seminarų sale.
2014 m. pasirašyta patalpų panaudos sutartis su Prienų rajono savivaldybe dėl
21,22 kv. m ploto patalpų panaudos sutarties 5 metams. Patalpos yra Kauno g. 2. Rūmai dengia patalpų eksploatavimo ir komunalines išlaidas.
Nuo 2015 m. pagal panaudos sutartį su Kėdainių rajono savivaldybe valdome 12
kv. m ploto patalpas Didžiosios rinkos a. 6-3. Rūmai dengia patalpų eksploatavimo ir
komunalines išlaidas.
2015 m. pasirašyta patalpų panaudos sutartis Šakiuose, astovybei skirtas vienas
10,68 kv. m ploto kabinetas veiklai vykdyti. Rūmai dengia patalpų eksploatavimo ir
komunalines išlaidas.
Rūmai nuosavybės teise turi 2005 m. automobilį „Honda Accord“ ir 2012 m. lizingo būdu 5 metams įsigijo automobilį „Toyota Avensis“.
Per 2012–2015 m. laikotarpį buvo įsigyta kompiuterinės įrangos, baldų, biuro
technikos, reikalingos veiklai vykdyti.
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3 pav. Pajamų dinamika 2012–2015 m. (tūkst. Eur)

3.3. Finansiniai ištekliai
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Rūmų taryba kasmet tvirtina planuojamą rūmų biudžetą ir praėjusių metų biudžeto
įvykdymą. Revizijos komisija kasmet tikrina, kaip tvarkoma rūmų finansų apskaita,
ir pateikia ataskaitas rūmų tarybai. Revizijos komisijos pirmininkė dalyvauja tarybos
posėdžiuose.
Visos gaunamos lėšos yra skiriamos tik rūmų Generalinės asamblėjos programai
įgyvendinti, tarybos ir narių iškeltiems uždaviniams spręsti ir bendriesiems poreikiams tenkinti.
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Finansinės rūmų veiklos apyvarta nuo 2012 m. augo kasmet. 2015 m. organizacijos pajamos, palyginti su 2014 m., padidėjo 19 proc. ir buvo 743,9 tūkst. eurų. Augantis narių skaičius, didėjantys jų poreikiai, rūmų prisiimamos atsakomybės ir nauji
uždaviniai turi įtakos veiklos apimčiai ir finansams.
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Kauno PPA rūmai yra pelno nesiekianti organizacija. Veiklos specifika ir pobūdis
formuoja specifinius uždavinius ir organizacijos finansiniam gyvybingumui. Rūmų
veikla finansuojama iš skirtingų šaltinių, bet svarbu paminėti, kad rūmai nefinansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Pagrindiniai finansų šaltiniai yra
pajamos už dokumentų išdavimą, seminarų ir mokymų organizavimą, asmens įgytų
kompetencijų vertinimą, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai.
Narių mokesčiai sudaro 14 proc. bendrų biudžeto įplaukų. Dėl Rusijos embargo,
apribojant prekių eksportą iš Lietuvos į Rusiją, smarkiai sumažėjo prekių kilmės sertifikatų išdavimas. Palyginti su geriausiais rodikliais, kurie buvo pasiekti 2014 m.,
2015 m. prekių kilmės sertifikatų išdavimas smuko 30,1 proc. Pajamos iš projektinės
veiklos, priklausomai nuo įgyvendinamų projektų kiekio ir projektų finansų grafikų,
svyruoja nuo penktadalio iki trečdalio visų biudžeto įplaukų.
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4. Valdymo analizė

•• iniciatyvas tobulinti teisinę bazę;
•• viešuosius ryšius ir kt.

4.1. Pokyčių analizė
Rūmų valdymą visų pirma apibrėžia Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
įstatymas ir įstatai, taip pat kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai (Regioninės plėtros
įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas, Muitinės įstatymas, LR Vyriausybės nutarimai: „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo“, „Dėl laikino prekių išvežimo ATA Carnet knygelių“ bei kt.).
Šie nacionaliniai teisės aktai per kadencinį laikotarpį kito nedaug. Didelių pastangų,
visų pirma Kauno PPA rūmų, dėka buvo priimtas naujas LR Vyriausybės nutarimas
dėl force majeure. Šis aktas dar kartą patvirtino aukštą Vyriausybės pasitikėjimą rūmų
institucija.
Nors rūmų veiklos teisinė aplinka didesnių iššūkių nelėmė, užtat pats visuomeninis-socialinis-ekonominis gyvenimas, politikos ir verslo plėtros peripetijos buvo gana
dinamiški.
Kokios gi aplinkybės darė reikšmingesnį poveikį rūmų veiklai nuo 2012 m.? Tai
euro įvedimas, naujas Seimas (2012 m.) ir tiesioginiai merų rinkimai bei naujos savivaldybių tarybos (2015 m.). Rūmų vidaus aplinkoje atsirado naujų aplinkybių dėl
rūmų asociacijos vadovybės pasikeitimų (buvo išrinktas naujas prezidentas), naujų
komisijų, sudarytų rūmų tarybos sprendimu. Į visas šias aplinkybes rūmų pozicija
buvo reaktyvi.
Tačiau rūmai, kaip atsakinga ir nuolat besimokanti organizacija, išreiškė ir proaktyvią poziciją, ypač siekdami tobulinti verslo aplinką.
Buvo ir daugiau rūmų vadybos iššūkių, kurie kilo dėl verslo savivaldos plėtros
periferinėse teritorijose, rūmų narių skaičiaus reikšmingo didėjimo, klubinės veiklos
plėtros.
Kaip keitėsi rūmų vadyba reaguojant į iššūkius, taip pat juos kuriant?
Administracija įgyvendino vadybinius sprendimus per:
•• personalo kompetencijų panaudojimą ir atnaujinimą;
•• funkcijų ir darbų perskirstymą bei vykdomosios struktūros pakeitimus;
•• finansinius instrumentus;
•• ISO procedūrų tobulinimą, jų išplėtimą;
•• vidinės komunikacijos tobulinimą;
•• projektus;
•• darbo sąlygų gerinimą;
•• techninių priemonių (instrumentų) modernizavimą;
•• rūmų tinklo panaudojimą;
•• išorinių ekspertų panaudojimą;
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Pasirengimas naujos ES valiutos euro įvedimui
Kaip žinia, LR Vyriausybė dar 2013 m. vasario 27 d. sudarė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisiją. Pasinaudojus Europos Sąjungos valstybių
patirtimi įvedant eurą buvo parengtas Nacionalinis euro įvedimo planas, komunikacijos strategija, taip pat priimtas Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas.
Kauno PPA rūmų administracija dalyvavo visose reikalingose valstybės institucijų
surengtose konsultacijose ir parengė institucinį veiklos planą, kuris buvo skirtas padėti įmonėms, kad jos tinkamai pasirengtų šiam įvykiui. Nereglamentuotus veiksmus,
susijusius su euro įvedimu, rūmai atliko planingai ir numatytu laiku.
Rūmų paslaugų įkainiai perskaičiuoti tiksliai iš litų į eurus, kaip reikalavo Euro
įvedimo įstatymas. Kainos eurais nebuvo didinamos, jos skelbtos nuo 2014 m. liepos
1 d. Paslaugų įkainiai nepakeisti ir nedidinti iki 2015 m. pabaigos.
Metinė finansų inventorizacija buvo atlikta 2014 m. spalio 31 d., kad būtų išvengta
skolų ir turto inventorizavimo ir perskaičiavimo iš litų į eurus vienu metu, tokiu būdu
buvo paskirstytas darbo krūvis ir minimizuota klaidų tikimybė. Rūmų kasoje 2014 m.
gruodžio 31 d. pinigų likutis litais buvo 0,00 Lt, todėl nereikėjo rūpintis grynųjų pinigų keitimu. 2015 m. sausio 1 d. įsigijome 1111 eurų operacijoms grynais pinigais.
Buhalterinės programos adaptavimo paslaugos pereinant prie euro buvo užsakytos
2014 m. sausio mėnesį, o programa atnaujinta 2014 m. lapkritį. Klientų valdymo sistemos (CRM) atnaujinimas dėl euro įvedimo atliktas 2014 m. gruodį.
Naujas Seimas (2012 m.) ir tiesioginiai merų rinkimai bei naujos
savivaldybių tarybos (2015 m.)
2012–2015 m. vykę politiniai, visuomeniniai pokyčiai (Seimo ir vietos savivaldybių tarybų rinkimai, visuomeninių judėjimų dalyvavimas rinkimuose, pirmąkart Lietuvoje vykę tiesioginiai merų rinkimai) rūmams diktavo būtinybę išrinktoms ir naujai
suformuotoms vykdomosioms institucijoms tiek centre, tiek savivaldybėse pakartotinai pristatyti rūmus kaip atsakingą valdžios socialinį-ekonominį partnerį ir verslo
savivaldos struktūrą, veikiančią pagal įstatymą ir vykdančią valstybės deleguotas
funkcijas. Vykstant tokiems pokyčiams, nemažai laiko tenka skirti toliau puoselėjant
bendradarbiavimo kultūrą, kuriant tarpusavio pasitikėjimu grįstą partnerystę.
Reikia pabrėžti, kad rūmų žinomumas, autoritetas ir įtaka visuomenėje iš dalies
šią užduotį darė lengvesnę. Tai patvirtina nuolatinis ir gausus politikų dalyvavimas
rūmų organizuojamuose debatuose prieš Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus, 2012
m. įsteigtos Kauno miesto Verslo tarybos veiklos tęstinumas 2015 m. kovą išrinkus
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naujos sudėties miesto savivaldybės tarybą, žymiai sustiprėjęs rūmų ir vietos valdžių
bendradarbiavimas ir pasitikėjimas savivaldybėse, kuriose veikia filialai ir atstovybės,
tiesiogiai išrinktų merų suvokimas, kad asocijuotos verslo struktūros yra būtinos siekiant bendro tikslo – visuomenės gerovės ir pažangos.
Naujas rūmų asociacijos prezidentas
2015 m. gegužės 7 d. išrinkus naują LPPA rūmų
asociacijos prezidentą Šarūną Kliokį buvo sukurtos
prielaidos gilesniam rūmų sistemos integralumui. Asociacijos prezidiumas priėmė sprendimą įtvirtinti atskirų
regioninių rūmų teminę lyderystę sprendžiant verslo
aplinkos gerinimo uždavinius. Kauno PPA rūmų taryba nagrinėjo rūmų pasirengimą ir pasirinko dvi temas,
kurias kuruotų nacionaliniu lygmeniu rūmų sistemoje:
•• aukštasis ir profesinis mokymas bei jo efektyvuLPPA rūmų asociacijos prezidentas
mas;
Šarūnas Kliokys
•• regioninė plėtra.
Taip pat dvi temas rūmų asociacijos vidaus gyvenimo lygmeniu:
•• prekių kilmės sertifikatai;
•• force majeure teisinė aplinka.
Šie nutarimai reiškia, kad Kauno PPA rūmai mobilizuoja visą turimą sistemos
kompetenciją šiais klausimais, pritraukia ekspertus iš išorės, organizuoja visą reikalingą komunikaciją, parengia situacijų vertinimo ir galimų sprendimų projektus ir
kaip išeities medžiagą teikia asociacijos prezidiumui tolesniems veiksmams.

Kauno PPA rūmų Apdovanojimų komisija įsteigta 2012 m. Ji skirta įvertinti verslo
lyderių nuopelnus, pasiekimus, iniciatyvas, aktyvų dalyvavimą gerinant verslo aplinkos sąlygas. Komisija teikia nominantus (verslo įmones arba asmenis) Lietuvos ir
užsienio institucijoms, LPPA rūmų asociacijai ir Kauno PPA rūmų tarybai.
Kadencijos laikotarpiu pagal poreikį taip pat buvo sudaromos laikinos komisijos
bei darbo grupės.
Verslo savivaldos plėtra periferinėse teritorijose
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko intensyvi verslo savivaldos plėtra regionuose. Verslo bendruomenės būrėsi savivaldybėse, arčiau verslo. Jonavoje įsteigtas filialas, Prienuose, Kėdainiuose ir Šakiuose pradėjo veikti rūmų atstovybės. Sustiprintas atstovavimas ir paslaugų teikimas vietose, atsirado galimybės spartesnei narystės plėtrai.
Filialų ir atstovybių valdymas vyko panaudojant Kauno PPA rūmų darbuotojų vadybines kompetencijas – Verslo plėtros, Tarptautinių ryšių skyrių specialistai teikė
konsultacines, mokymų paslaugas vykdant veiklas filialuose ir atstovybėse. Valdymui
pasitelkti rūmų finansiniai instrumentai. Didžioji dalis (80 proc.) surinktų narystės
mokesčių paliekama filialų ir atstovybių veikloms, taip pat teikiama organizacinė pagalba uždirbti pajamų iš komercinių paslaugų.
Gaudami ES finansuojamą paramą filialai ir atstovybės teikė įmonėms aukštesnės
pridėtinės vertės paslaugas, ekspertines konsultacijas, rengė mokymus, didino filialų
žinomumą nacionaliniu, tarptautiniu mastu.
Jonavos ir Marijampolės filialų specialistai dalyvavo projektuose: „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“, Nr.
ILPR.02.03.00-72-120/10-00 ir priemonės „Asistentas-4“ „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K trijuose projektuose.

Naujos komisijos, sudarytos rūmų tarybos sprendimu
Rūmų narių skaičiaus augimas nuo 282 iki 430

Rūmų taryba, siekdama efektyviau derinti kai kuriuos aktualius vidaus gyvenimo
klausimus, taip pat norėdama veiksmingiau gerinti verslo aplinką, įsteigė dvi nuolatines komisijas: Etikos ir taikinimo bei Apdovanojimų.
Etikos ir taikinimo komisija sukurta 2012 m. 2013 m. parengti jos nuostatai, 2015
m. patvirtintas Etikos kodeksas. Tai vienas iš Kauno PPA rūmų teisyno dokumentų,
apibrėžiantis rūmų personalo, rūmų narių elgesio normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius. Nustatant rūmų darbuotojų ir narių tarnybinio, profesinio bei visuomeninio elgesio taisykles siekiama, kad atskiro darbuotojo ar nario veikla tausotų
asmens bei rūmų garbę, būtų naudinga visuomenei ir valstybei, saugotų rūmų darbuotojus ir narius nuo veiksmų, galinčių pakenkti asmens bei rūmų prestižui, užtikrintų,
kad darbuotojų ir rūmų narių tarpusavio santykiai būtų pagrįsti tolerancijos ir pagarbos vienas kitam principais. Etikos ir taikinimo komisija išnagrinėjo vieną kreipimąsi.

Narystės plėtrai didesnį dėmesį rūmai sutelkė dar ankstesnės kadencijos metu, tačiau didžiausias proveržis pasiektas per pastaruosius ketverius metus, kai rūmų narių
gretos išaugo trečdaliu. Galima tvirtinti, kad narių gretoms augant tiesine progresija,
jų interesų ir lūkesčių skaičius galimai didėja geometrine progresija. Norint patenkinti kiekvieną smulkiausią poreikį, prireiktų milžiniškų žmogiškųjų ir materialiųjų
išteklių. Gelbsti tai, kad visame pasaulyje rūmai yra „generalistai“, t.y. orientuojasi į
bendrųjų verslo problemų ir uždavinių sprendimą. Rūmų funkcijų „gėlytė“ (žr. leidinio viršelyje) kaip tik tai atspindi.
Reikšmingas narių skaičiaus augimas rūmų administracijai iškėlė daugiau uždavinių, ypač vidinės ir išorinės komunikacijos srityje. Teko papildyti personalo gretas,
jas perskirstyti, pakoreguoti pareiginius nuostatus, ISO procedūras.
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Geresnei komunikacijai su nariais regionuose buvo įdarbinti specialistai Jonavoje,
Prienuose, Šakiuose ir Kėdainiuose. Nuo 2012 m. dirbo Jonavos narių koordinatorė,
o įkūrus filialą nuo 2014 m. – filialo direktorė. Nuo 2014 m. Prienuose dirba narystės
koordinatorė. Nuo 2015 m. įdarbintos narystės koordinatorės Šakiuose ir Kėdainiuose.
Išaugus narių skaičiui, peržiūrėtos ir pakeistos personalo atsakomybės. Atskirtos
darbo su esamais ir potencialiais nariais funkcijos: vienas specialistas rūpinasi narių
pritraukimu ir jų kuravimu pirmaisiais narystės metais, kitas rūpinasi komunikacija
su esamais nariais. Atsižvelgiant į narių pageidavimus, tarybos ypatingą dėmesį narių
verslo aplinkos problemoms, buvo įsteigtas naujas etatas – verslo savivaldos koordinatorė.
Per ataskaitinį laikotarpį patobulintas rūmų narių duomenų valdymas – įdiegta
nauja CRM – narių ir teikiamų paslaugų valdymo sistema.
Klubinės veiklos plėtra
2012 m. įsteigtas Eksportuotojų klubas, 2013 m. – paramos klubas „Verslas Kaunui“, 2014 m. – Marketingo vadovų klubas. Bendras jų skaičius išaugo iki 10. Klubai
veikia pagal rūmų tarybos patvirtintus bendrus nuostatus, kiekvienas klubas – pagal
savo reglamentą. Klubų administravimo, techninės pagalbos funkcijas atlieka rūmų
administracijos darbuotojai – klubų koordinatoriai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad Kauno PPA rūmai, kaip nuolat besimokanti
organizacija, tinkamai valdė pokyčius. Atsižvelgdami į ekonomines sąlygas, kuriose
dirba narių įmonės, rinkos pokyčius, į politinę konjunktūrą vietose ir centre bei kitus
veiksnius, nuolat vykdė savianalizę ir koregavo valdymą, gilino darbuotojų kompetencijas, investavo į naujų pokyčių kūrimą ir tuo pat metu išlaikė veiklos finansinį
stabilumą.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 2011 m. buvo sėkmingai įdiegta ir
sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto
reikalavimus. Patvirtinta kokybės politika ir tikslai, kurie kasmet peržiūrimi ir gerinami.
Parengtas kokybės vadovas ir 18 procedūrų (10 bendrų ir 8 padalinių veiklos valdymo procedūros). Sertifikavimo sritys:
•• prekių kilmės sertifikatų išdavimas;
•• konsultavimas ir informavimas dėl prekių brūkšninių kodų išdavimo;
•• kvalifikacijos egzaminų organizavimas;
•• nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančių pažymų išdavimas;
•• verslo informacijos skleidimas;
•• renginių organizavimo paslaugų teikimas;
•• projektų įgyvendinimas ir administravimas;
•• tarptautinių ryšių, verslo kontaktų organizavimas.
Kokybės vadybos sistema padeda efektyviau organizuoti rūmų veiklą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Klientų vertinimai fiksuojami atsiliepimų registre, neatitiktys
registruojamos neatitikčių registruose. Tiriamos jų priežastys, atliekami koregavimo
veiksmai, tikrinamas jų rezultatyvumas. Tai padeda išvengti neatitikčių pasikartojimo
ir užtikrinti kokybišką organizacijos valdymą.
KVS dokumentai yra nuolat peržiūrimi ir atnaujinami. Organizacija planuoja pereiti prie 2015 m. patvirtinto naujo KVS standarto LST EN ISO 9001:2015.

4.2. Kokybės vadybos sistema
Gaminio ar paslaugos kokybė priklauso nuo įvairių veiksnių: technologijų, darbo
organizavimo, valdymo, garantuoto tiekimo ir kitų. Klientai pageidauja tik kokybiškų
gaminių ir paslaugų, įmonės ir organizacijos veiklos plėtrai ir įvairių projektų įgyvendinimui ieško patikimų partnerių. Viena iš pagrindinių priemonių patikimumui
užtikrinti ir palaikyti yra efektyviai veikianti sertifikuota kokybės vadybos sistema
(KVS). Išorinė KVS nauda – partnerio patikimumo įrodymas. Vidinė KVS nauda –
valdymo ir veiklos efektyvumas, konkurencinis pranašumas, sąnaudų mažinimas,
įvaizdžio gerinimas, nuolatinis tobulinimas.
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tapo filialu. Tačiau tenka konstatuoti faktą, kad 2015 m. išstojo 54 įmonės (žr. 9 lentelę). Per 2012–2015 m. laikotarpį 17-ai įmonių paskelbtas bankrotas.

5.1. Narystės rūmuose analizė

70

9 lentelė. Narystės duomenų 2012–2015 m. lyginamoji analizė
(narių skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d.)
Duomenys pateikti pagal narių skaičių
Bendras narių skaičius
Įstojo į rūmų narius
Išstojo arba buvo nutraukta narystė

2012
343
80
22

2013
385
56
14

2014
414
49
20

2015
430
70
54

5 pav. Rūmų narių skaičiaus dinamika 2012–2015 m. (įmonių skaičius)
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Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, tuo pačiu ir Kauno PPA rūmų veikla
yra grindžiama naryste. Pasaulio prekybos rūmuose narystė yra dviejų tipų: visuotinė
arba savanoriška. Narystės pobūdis valstybėse priklauso nuo istorinių aplinkybių ir
verslo tradicijų. Europoje, kurios kontinentinėje dalyje praeityje dominavo imperatoriaus Napoleono teisės kodeksai, šiandieninė rūmų sistema grindžiama viešosios teisės pagrindu ir remiasi visuotine naryste. Visuotinės narystės sąlygomis veikia rūmai
daugelyje Europos valstybių: Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Olandijoje, Graikijoje, Turkijoje ir kt. Šis būdas verslo savivaldos sistemai suteikia
galių, kurios pakankamos pariteto sąlygomis kartu su vyriausybe dalyvauti valstybės
ekonominės plėtros planavimo ir įgyvendinimo raidoje. Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos yra pagrindinės institucijos, kurios atstovauja kiekvieno verslo
sektoriaus interesams, nepriklausomai nuo įmonės dydžio.
Lietuvos PPA rūmų įstatymas nustatė savanorišką būrimosi į rūmus būdą. Todėl,
esant savanoriškai narystės formai, rūmams yra reikalingas kritinis narių įmonių skaičius, kad jie galėtų įtvirtinti verslo savivaldos galias nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu, taip pat užsitikrinti savo įtaką regionuose sprendžiant ir ginant įmonių narių ir kitų
verslo bendruomenės atstovų teisėtus interesus bei kokybiškai atlikti rūmų funkcijas,
plėtoti kitą veiklą, kuri padeda įmonėms narėms kurti veiklos pridėtinę vertę.
Narystei ugdyti turi būti sukurtos objektyvios prielaidos, kurios skatintų verslo
bendruomenę burtis į rūmus. Todėl Kauno PPA rūmai šiandien gali konstatuoti, kad:
•• Rūmai tapo pripažintu socialiniu ir ekonominiu partneriu Kauno ir Marijampolės regionų ekonominės bei socialinės plėtros, žmogiškųjų išteklių ugdymo
klausimais: dalyvaujama įvairių tarybų, komisijų, darbo grupių veikloje bei plėtojama partnerystė vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
•• Įvairiomis rūmų paslaugomis naudojasi apie 3000 įmonių.
•• Suformuota įmonių 9000 el. adresų bazė.
•• Sukurta patogi paslaugų verslui infrastruktūra, kuri atvira visoms regione veikiančioms įmonėms. Pagal poreikį rūmų paslaugomis gali naudotis ir kitų regionų verslo įmonės.
•• Rūmai ugdo socialinę partnerystę su viešojo sektoriaus institucijomis, mokymo
įstaigomis ir NVO sektoriumi.
Narystės ugdymas – viena iš prioritetinių Kauno PPA rūmų veiklos sričių. Narių
skaičius 2012–2015 m. gerokai išaugo. Ypatingas aktyvumas fiksuotas 2012 m., kai
į rūmus įstojo 80 įmonių, sekančiais metais narių skaičius didėjo tolygiai. Įsteigtos
atstovybės Jonavoje, Prienuose, Kėdainiuose ir Šakiuose. Jonavos atstovybė 2014 m.
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Rūmų narių pasiskirstymas pagal juridinį statusą rodo, kad dominuoja privačios nuosavybės įmonės, uždarosios akcinės bendrovės – 320 įmonių (žr. 6 pav.).
6 pav. Rūmų narių pasiskirstymas pagal juridinį statusą 2015 m. (įmonių skaičius)
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2015 m. narių įmonėse ir organizacijose dirbo 30,4 tūkst. darbuotojų. Kauno PPA
rūmų narių tinkle dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas (žr. 7 pav.). Įmonės, kuriose dirba iki 249 darbuotojų, sudaro 93,02 proc. Daugiausiai rūmų narių yra mikro
(165 arba 38,37 proc.) ir smulkios (130 arba 30,23 proc.) įmonės. Narių pasiskirstymas artimas ūkio subjektų struktūrai Kauno ir Marijampolės regionuose, kur 2015 m.
smulkios ir vidutinės įmonės sudarė 99,49 proc., mikro įmonės – 77,63 proc.

2015 m. duomenimis, geografiniu požiūriu 64,41 proc. įmonių veikia Kaune, 7,91
proc. – Kauno rajone, 10,47 proc. – Marijampolės regione (be Šakių r.), 8,14 proc. –
Jonavos rajone, 3,95 proc. – Prienų rajone, 3,26 proc. – Kėdainių rajone, 1,86 proc. –
Šakių rajone (žr. 9 pav.).
9 pav. Rūmų narių skaičius savivaldybėse 2015 m. (proc.)

7 pav. Rūmų narių pasiskirstymas pagal dydį 2015 m. (proc.)
Stambi (> 250 darb.)
6.98%

Mikro (1-9 darb.)
38.37%

Vidutinė (50-249 darb.)
24.42%

Jonavos r.
8.14%

Kėdainių r.
3.26%
Prienų r.
3.95%

Šakių r.
1.86%

Marijampolė
10.47%

Kauno r.
7.91%

Smulki (10-49 darb.)
30.23%

Narių pasiskirstymas pagal veiklos sektorius pavaizduotas 8 pav. 31,86 proc. Kauno PPA rūmų narių yra gamybinės įmonės, 15,81 proc. narių užsiima prekyba, švietimo srityje veikia 6,74 proc. narių, statybų, finansų ir draudimo sektoriuose veikiančių
įmonių yra po daugiau nei 6 proc.
8 pav. Rūmų narių pasiskirstymas pagal veiklos sektorius 2015 m. (proc.)
Viešbučiai, restoranai, turizmas
5.35%

Transportas
5.35%
Finansai, draudimas
6.51%
Švietimas
6.74%

Informacinės technologijos
4.19%

Gamyba
31.86%

Statyba
6.28%
Prekyba
15.81%
Paslaugos
17.91%
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Kauno m.
64,41 %

5.2. Narystės ugdymo priemonės ir jų
įgyvendinimas
2012–2015 m. rūmai veikė pagal kiekvienais metais rengiamą narystės ugdymo
programą. Ji yra orientuojama į du verslo atstovų segmentus – tai esami ir potencialūs
rūmų nariai. Narystės ugdymo instrumentų spektras nuolat plečiamas ir papildomas
pagal rūmų narių ir kitų verslo bendruomenės atstovų poreikius.
Narystės ugdymo instrumentai:
•• Rūmų narių tarpusavio bendradarbiavimo tinklas. Rūmų bendruomenės klubo
renginių metu vyksta naujų narių inauguracija. Nariai turi galimybę pristatyti savo veiklą verslo informacinėse popietėse. Rūmuose veikia Verslo vadovų,
Kauno personalo vadovų, Kauno finansininkų klubai, Verslo moterų tinklas,
Marijampolės filialo klubas „Intelektas“ ir Sūduvos buhalterių klubas. Kadencijos laikotarpiu įkurti nauji – „Verslas Kaunui“, Eksportuotojų, Marketingo
vadovų klubai.
•• Informacijos sklaida: renginių, parodų metu išdalinta apie 350 informacinių rinkinių dėl narystės (2015 m.).
•• Narių veiklos viešinimas interneto svetainėje, rūmų patalpose, „Rūmų žiniose“,
naujienlaiškiuose; informacija platinama el. paštu rūmų nariams.
•• Sukurta nuolaidų sistema nariams, atvedusiems į rūmus naujų narių. Už kiekvieną
atvestą ir įstojusį narį atvedusiai įmonei taikoma 20 proc. nario mokesčio nuolaida.
•• Kasmet rengiamos atvirų durų dienos Kauno PPA rūmuose.
73

Verslo bendruomenės būrimas

Verslo bendruomenės būrimas

•• Išplėsta lojalumo sistema „Narys – nariui“ veikia jau dešimtus metus. Jos esmę
sudaro nuolaidos, taikomos kitoms organizacijos narėms – įmonėms ir jų darbuotojams. Programoje, kuri skelbiama svetainės www.chamber.lt rubrikoje
„Rūmų nariai“, galima rasti įvairiausių patrauklių pasiūlymų. Dabar sistemoje
„Narys – nariui“ dalyvauja daugiau kaip 50 įmonių.
•• Sukurtas internetinis rūmų ženklas, kurį nariai talpina savo svetainėse.
•• Skiriamos rūmų nominacijos, prizai Kauno ir Marijampolės regionų rūmų nariams ir kitiems verslo bendruomenės atstovams.
•• Išplatinta apie 4500 agitacinių laiškų dėl narystės.
•• Lankomos Kauno ir Marijampolės regionų įmonės, atliekama verslo poreikių
analizė. Įmones lankė rūmų prezidentas, generalinis direktorius, Verslo plėtros
ir Tarptautinių ryšių skyrių vadovai ir vadybininkai, Marijampolės ir Jonavos
filialų vadovai, atstovybių vadovai ir darbuotojai. Aplankyta ir kontaktuota su
336 įmonėmis ir 306 potencialiais nariais.
•• Organizuojamos apklausos, kurios užtikrina grįžtamąjį ryšį iš narių ir verslo
bendruomenės (dėl teisėtų verslo interesų atstovavimo įvairiais lygmenimis,
paslaugų pasiūlos, projektinės veiklos, informacijos paieškos, partnerystės galimybių, informacijos sklaidos ir pan.).
•• Teikiamos komercinės ir nekomercinės paslaugos, kvalifikuotos konsultacijos
verslo plėtros klausimais, organizuojami mokymai ir seminarai.
•• Rengiamos konferencijos, apskritieji stalai, tiksliniai susitikimai Kauno ir Marijampolės regionuose sprendžiant verslo problemas.
•• Reguliariai, kiekvieną pirmadienį platinamas elektroninis naujienlaiškis nariams.
•• Dalyvaujama parodose, verslo misijose, vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, viešuose svarstymuose ir kituose renginiuose atstovaujant narių interesams.
•• Sprendžiamos narių problemos.
Lankant Kauno ir Marijampolės regionų verslo įmones pastebėta, kad informacija dėl narystės galimybių ir privalumų efektyviausiai pasiekia įmones tik tiesioginių
kontaktų su įmonių vadovais ar specialistais metu.
2012–2015 m. įmonių/organizacijų motyvai tapti rūmų nariu yra šie:
•• Verslo plėtros poreikis (prekybos partnerių, investuotojų paieška, eksporto plėtra ir kt.).
•• Bendravimo ir bendradarbiavimo poreikis.
•• Klubinė veikla.
•• Gerosios patirties sklaida ir pasikeitimas informacija.
•• Atstovavimo verslo interesams ir legalaus lobizmo galimybės.
•• Galimybė dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose bei verslo misijose.

•• Kvalifikuotos konsultacijos įvairiais verslo plėtros klausimais.
•• Mokymų ir konsultacinių seminarų poreikis.
•• Galimybė pasinaudoti rūmuose teikiamų paslaugų įkainių nuolaidomis.
Be abejonės, verslo aplinkos pokyčiai ir jų įtaka konkrečiam verslo sektoriui ar
įmonei yra skirtingi. Todėl individualūs pokalbiai, kurių metu įmonėms yra lengviau
įvardyti momentinius ir apibrėžti artimiausius perspektyvinius poreikius, yra efektyvi
priemonė siekiant įtvirtinti narystės privalumus. Neretai įmonių vadovai iškelia tokias
problemas, kurios turėtų būti sprendžiamos nacionaliniu mastu arba yra labai specifinės atskirai įmonei. Todėl poreikis jungtis į rūmų bendruomenę yra labai individualus
ir grindžiamas skirtingais poreikiais. Tuo tikslu yra ne tik tiesiogiai lankomos įmonės
ir susipažįstama su jų motyvacija dėl narystės, bet ir atliekamas anketavimas, vykdomos apklausos, kurios suteikia galimybę atnaujinti duomenis apie šių poreikių pokyčius. Kuo daugiau įmonių – rūmų narių – išreiškia savo nuomonę apie verslo sąlygas,
problemas ar poreikius, tuo lengviau randama būdų ir galimybių joms spręsti įvairiais
lygmenimis. Turime rūmų veiklos gerosios praktikos pavyzdžių, kai panašaus pobūdžio įmonės bendradarbiauja, sėkmingai suderina interesus ir kuria pridėtinę vertę ne
tik sau, bet ir regionui.
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„Mūsų narystės motyvas – per bendravimą įvertinti ir pasitikrinti, ar
dirbame teisinga linkme.“
Gediminas Kleiva, UAB „Grand ERP“ vadovas
„Rūmai – gera vieta generuoti ir realizuoti svajones.“
Elmantas Mickevičius, IĮ „Technoera“ įkūrėjas ir vadovas
„Solidarumas reiškia, kad nario nariui paslaugos pinga, o kokybė
gerėja.“
Nerijus Šėža, Verslo vadovų klubo pirmininkas

5.3. Nario mokesčio mokėjimo analizė
Mokėti rūmų nario mokestį yra pareiga, įrašyta rūmų įstatyme bei įstatuose. Nario
mokesčio dydis yra diferencijuotas priklausomai nuo įmonės dydžio. Nariams yra
sudaryta galimybė mokestį mokėti pasirenkant arba nuo darbuotojų skaičiaus, arba
nuo apyvartos. Taip pat galima mokėti mokestį už metus arba dalimis. Tokia Kauno
PPA rūmų pasiūlyta forma buvo labai teigiamai įvertinta Eurochambres akademijoje
ir siūloma pavyzdžiu visai Europai.
2012–2015 m. nario mokesčio duomenys pateikiami 10 lentelėje. Nario mokesčio
kitimas pagal įmonių skaičių pateikiamas 10 paveiksle. Rūmų taryba ir administracija reguliariai nagrinėja nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir ieško sprendimų.

Verslo bendruomenės būrimas

Verslo bendruomenės būrimas

Pastebėti dėsningumai: jeigu įmonė yra aktyvi rūmų paslaugų vartotoja ir kitų veiklų
dalyvė, niekada nekyla problemų. Retai dalyvaujančios rūmų veiklose ar susidūrusios
su verslo sunkumais įmonės nario mokesčio nemoka. 2012 m. nario mokesčio mokėjimas siekė 85,13 proc. Didėjant narių skaičiui iki 2015 m. augo ir jo nemokėjusių
įmonių dalis. 2015 m. rodikliai pagerėjo.
10 lentelė. Nario mokesčio mokėjimo lyginamoji analizė 2012–2015 m.
2012
343
292
85,13

Bendras narių skaičius
Sumokėjusių nario mokestį narių skaičius
Sumokėjusių nario mokestį narių skaičius, proc.

2013
385
314
81,56

2014
414
327
78,99

2015
430
361
83,95

10 pav. Nario mokesčio mokėjimo duomenys 2012–2015 m. (įmonių skaičius)
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5.4. Rūmų klubinės veiklos analizė
Subrendusios demokratijos šalyse verslo bendruomenėje populiari klubinė bendravimo kultūra. Verslininkai buriasi norėdami stiprinti verslo savivaldą. Klubuose
dalijamasi žiniomis ir patirtimi, aktualia informacija, maloniai ir naudingai bendraujama tarpusavyje, susitinkama su įdomiais žmonėmis.
Kauno PPA rūmuose klubinė veikla užsimezgė 2002 m. pabaigoje pradėjus veikti
Rūmų klubui (Rūmų bendruomenės klubui). Atsižvelgiant į pokyčius ir tendencijas
verslo aplinkoje, atsiradus poreikiui telktis bendroms diskusijoms, klubinės veiklos
kultūra vystėsi ir atsirado prielaidos kurtis specialistų ir kitiems klubams. 2015 m.
rūmuose veikė 10 klubų.
2008 m. pabaigoje įsisteigė Kauno personalo vadovų klubas, 2008 m. – Vers76

„Klubo formatas, keitimasis patirtimi tarp tos pačios profesijos
žmonių yra geriausias mokymosi ir žinių kaupimo būdas. Ilgainiui
formuojasi narių pasitikėjimas, atvirumas, supratimas.“
Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas
„Klubai – tai puiki galimybė pasisemti patirties ir pasidalinti
profesinėmis įžvalgomis apie mūsų laukiančius iššūkius.“
Vidmantas Milius, UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“
Verslo apskaitos departamento vadovas
11 lentelė. Kauno PPA rūmų klubinės veiklos statistika

430

2014

lo moterų tinklas, 2009 m. – Kauno finansininkų klubas, 2011 m. – Verslo vadovų
klubas, 2012 m. – Eksportuotojų klubas, 2013 m. įkurtas paramos klubas „Verslas
Kaunui“, 2014 m. – Marketingo vadovų klubas. Marijampolėje veikia du verslininkų
klubai: „Intelektas“ ir Sūduvos buhalterių klubas.

Klubai
Rūmų bendruomenės klubo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Personalo vadovų klubo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Finansininkų klubo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Verslo vadovų klubo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Verslo moterų tinklo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Eksportuotojų klubo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Marketingo vadovų klubo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Klubo „Verslas Kaunui“ renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Marijampolės filialo klubai
Sūduvos buhalterių klubo renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Klubo „Intelektas“ renginių skaičius
Dalyvių skaičius
Iš viso klubinių renginių
Dalyvių skaičius
Vidutinis dalyvių skaičius

2012
6
176
10
189
10
122
9
244
10
214
6
52
-

6
72
5
58
62
1127
18
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2013
8
200
10
169
10
115
10
170
9
123
7
82
7
62

2014
8
175
10
213
10
128
8
145
11
151
9
141
5
51
7
58

2015
8
207
10
182
10
157
9
201
11
211
9
115
10
87
7
74

Iš viso
30
758
40
753
40
522
36
760
41
699
31
390
15
138
21
194

6
98
2
40
69
1059
15

7
139
4
60
79
1261
16

7
101
1
22
82
1352
16

26
410
12
180
292
4799
16
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5.4.1. Rūmų bendruomenės klubas
Tradicinio Rūmų bendruomenės klubo tikslas – telkti bendruomenę, susipažinti su
verslo įmonių veikla, pokyčiais ir pasiekimais. Susitikimai vyksta kas mėnesį, organizuojami kaskart pas kitą rūmų narį. Bendruomenė turi išskirtinę galimybę pamatyti
įmonių vidinę aplinką, įrenginius, gamybos procesus. Renginio metu tradiciškai pasveikinami nauji Kauno PPA rūmų nariai, įteikiami nario pažymėjimai, įmonių atstovai turi galimybę prisistatyti susirinkusiai verslo bendruomenei. Klubuose puoselėjamos bendruomeniškumo tradicijos, stiprinamas neformalus tarpusavio ryšys.
Rūmų klubo susitikimai vyko šiose įmonėse: AB „Achema“, AB „Volfas Engelman“, AB „Lifosa“, UAB „Garlita“, UAB „Enerstena“, UAB AK „Aviabaltika“, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centre, UAB „Autokurtas“, UAB „Eoltas“, dizaino salone „Interjero erdvė“,
persiškų kilimų galerijoje „Lauros namai“, floristikos dizaino studijoje „AntRibos“,
UAB „Wilara“, UAB „Pirmas žingsnis“, UAB „Doleta“, UAB „Kauno energetikos
remontas“, UAB „Kauno stiklas“, VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“,
UAB „Omniteksas“, AB „Atrama“, UAB „Aconitum“, AB „Stumbras“.
Rūmų nariai turėjo išskirtinę galimybę apsilankyti didžiausioje azotinių trąšų gamybos įmonėje Baltijos šalyse, šalies pramonės gigante AB „Achema“. Itin gausiai
bendruomenės atstovų susirinko vienoje seniausių ir žinomiausių miesto įmonių AB
„Volfas Engelman“. Nariai išbandė AK „Avia Baltika“ simuliatorius, kuriuose savo
įgūdžius tobulina įvairių pasaulio valstybių pilotai.

„Rūmų bendruomenės klubas – tai puiki galimybė susipažinti su
sėkmingiausių įmonių veikla ir pasiekimais, tuo pačiu pasimokyti iš
geriausių pavyzdžių.“
Antanas Vytautas Būda, UAB „Eura“ direktorius

Lietuvos aviacijos muziejuje 2014 03 26

Ant AB „Lifosa“ „sniego kalnų“ 2014 10 28

Klubo dalyviai UAB AK „Aviabaltika“ 2014 09 24

Išbandomi simuliatoriai, kuriuose mokosi profesionalūs
pilotai 2014 09 24

Klubas svečiuojasi UAB „Wilara“ Prienuose 2014 11 19

Susitikimas persiškų kilimų galerijoje „Lauros namai“
2015 01 20

Pažintis su gamyba AB „Volfas Engelman“ 2015 10 30

Nauji nariai pasveikinti klubo renginyje AB „Achema“
2015 11 25

„Tai puiki galimybė iš arčiau susipažinti su Kauno regiono verslais,
bendrauti ir dalintis patirtimi su bendruomenės atstovais, susirasti
naujų partnerių ir tiesiog būti įdomių renginių dalyviu.“
Kristina Matulevičienė, IBIS Kaunas Centre viešbučio generalinė
direktorė
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5.4.2. Kauno personalo vadovų klubas
Kauno personalo vadovų klubo, savo veiklą pradėjusio 2008 m., pagrindinis tikslas – dalintis patirtimi bei informacija personalo valdymo srityje. Šiuo metu klubas
vienija 38 personalo vadovus ir specialistus iš Kauno ir Marijampolės regionuose
veikiančių įmonių.
Į klubą kviečiami lektoriai, patyrę nariai dalijasi žiniomis, bendraminčių draugijoje diskutuojama kiekvienam personalo specialistui rūpimais klausimais. Klube
svečiavosi personalo ekspertė Edita Znutienė, pasakojusi apie darbuotojų įsitraukimą
bei talentų valdymą, gydytojas psichoterapeutas Olegas Lapinas, kalbėjęs apie manipuliavimą žmonėmis, NLP trenerė Nomeda Marazienė, pristačiusi emocinio intelekto
sampratą, žurnalistas Rytis Juozapavičius, moderavęs diskusiją apie pasitikėjimą, dr.
Modestas Gelbūda, kalbėjęs apie gerąsias praktikas, ir kiti. Klubo nariai dalijosi patirtimi apie efektyvią komunikaciją (UAB „Topo grupė” personalo vadovė Rūta Jocytė)
ir vidinę organizacijos komunikaciją (UAB „SDG” personalo specialistė Aušra Kerzienė), kūrybinį mąstymą (Socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Personalo skyriaus vedėja Audronė Kličienė), atlygio ir motyvacines sistemas bei darbuotojų atranką (UAB „Personalo sprendimai“ direktorė Neringa
Sabeckienė). Svečiuotasi klubo narių atstovaujamose įmonėse – AB „YIT Kausta“
vyko diskusija apie įmonėje įdiegtą socialinio atsakingumo standartą SA 8000, UAB
„SDG“ diskutuota apie suminę darbo laiko apskaitą ir personalo strategijos rengimą.
Klubas nuolat teikia pasiūlymus ir pastabas su darbo santykiais susijusių įstatymų
keitimo klausimais, atstovauja rūmų bendruomenės interesams įvairiose institucijose
bei darbo grupėse.

Susitikimas su psichologu V. Masalskiu 2014 11 19

Svajonių koliažo kūrimas 2014 12 17

Personalo vadovų klubo narės „Čiop Čiop“ studijoje 2015 06 17

Klubo ąžuoliukas 2015 11 03

„Dalijimasis patirtimi brandina ir augina patį žmogų.“
Aušra Kerzienė, Kauno personalo vadovų klubo pirmininkė
„Personalistų klubas – tai vieta, kur susirenka bendraminčiai
pasidalinti patirtimi, pasitarti dėl problemų sprendimo, sužinoti apie
naujausias personalo vadybos tendencijas, o kartais tiesiog pakalbėti,
pasijuokti ir net pasiguosti.“
Sigita Butkienė, UAB „Serfas“ personalo ir bendrųjų reikalų vadovė

Kauno personalo vadovų klubo aktyvas 2015 12 03
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„Labai džiaugiuosi, kad klubas tęsia veiklą. Klubas naudingas ne
tik socialine prasme, kur susirinkę bendraminčiai bendrauja jiems
rūpimais klausimais, bet ir edukacine. Kviestiniai svečiai – tai atskirų
sričių specialistai, kurie perteikia žinias ir pristato personalo valdymo
naujoves. Nariai turi galimybę gauti naujausią ir jiems reikalingą
informaciją, bendrauti su valstybinių institucijų atstovais, teikti
pasiūlymus.“
Neringa Sabeckienė, UAB „Personalo sprendimai“ direktorė
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5.4.3. Kauno finansininkų klubas
Rūmuose nuo 2009 m. veikia Kauno finansininkų klubas. Klubo veiklos tikslas –
burti vienminčius ir aktyvius Kauno finansų specialistus bei plėtoti visapusiškai naudingą profesinį dialogą, ugdyti kritinį-analitinį požiūrį į verslo įmonių finansų valdymą, finansų rinkų struktūrą ir veikimo principus, dalintis gerąja patirtimi, generuoti
idėjas, kaip tobulinti įmonės finansų valdymą, kelti klubo narių kompetenciją įvairiose srityse.
Klubo veikloje dalyvauja apie 50 įmonių vyr. finansininkų, finansų vadovų ar asmenų, turinčių teisę priimti finansinius sprendimus. Nuo pat klubo įsikūrimo jam vadovauja finansinių paslaugų įmonės UAB „Aurita“ vadovė, Kauno PPA rūmų tarybos
narė Vaida Butkuvienė.
Keliant narių profesinę kompetenciją, organizuojami seminarai, diskusijos su žymiais Lietuvos lektoriais ir ekspertais finansininkams aktualiomis temomis.
Klubas nuolat rengia susitikimus su Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais, bankų analitikais, aukštųjų mokyklų dėstytojais.
2013 m. gegužę klubo iniciatyva rūmuose lankėsi Europos Komisijos komisaras mokesčių, muitų sąjungos, audito ir kovos su sukčiavimu klausimams Algirdas Šemeta.
Plėtojant glaudų mokslo ir verslo bendradarbiavimą, Kauno aukštosioms mokykloms, rengiančioms finansų specialistus, padedama organizuoti studentų profesinės
veiklos praktikas, praktinius seminarus, rengti bendras mokslines-praktines konferencijas bei atlikti mokslo taikomuosius tyrimus. Klubo atstovai dalyvauja aukštųjų
mokyklų studijų programų rengimo procese, baigiamųjų darbų vertinimo komisijose,
skaito paskaitas studentams.
Labai svarbi klubo veiklos kryptis – plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. 2013 m.
rudenį klubas surengė profesinę kelionę į Strasbūrą ir Liuksemburgą. Jos metu vyko
susitikimai su Europos Parlamento, Europos investicijų banko, Europos audito rūmų
pareigūnais. KFK nariai susipažino su šių institucijų veikla, sukaupė įsimintiną profesinių žinių bagažą. 2015 m. klubas surengė antrą profesinę kelionę į Londono Sitį –
vieną didžiausių komercinių bei finansinių centrų pasaulyje. Aplankytos finansų
valdymo kompanijos, investicinės bendrovės, galingiausi pasaulio bankai, teisinių
paslaugų, nekilnojamojo turto vystymo bendrovės. Finansininkai susitiko su Londono
Sičio lietuvių klubo nariais.
Viena iš veiklos naujovių – skleisti finansines žinias, propaguojant visuomenės,
ypač jaunimo, finansinio raštingumo idėjas. 2015 m. kovo 10–17 d. Lietuvoje, kaip ir
visame pasaulyje, buvo minima Vaikų finansinio švietimo savaitė. Savaitės renginiuose dalyvavo ir Kauno finansininkų klubo nariai.
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Susitikimas su Europos Komisijos nariu Algirdu Šemeta
2013 05 17

Klubo narės Liuksemburge Europos investicijų banke
2013 10 22

Susitikimas Strasbūre Europos Parlamente su europarlamentare Laima Andrikiene 2013 10 24

Klubo penkerių metų jubiliejus 2015 10 23

Klubo vizitas Londone audito kompanijoje „Deloitte“
2015 11 26

Susitikimas su Londono Sičio lietuvių klubo nariais
2015 11 26

„Nuoširdžiai dėkoju Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams
už puikią diskusiją Europos mokesčių politikos klausimais. Linkiu ir
toliau aktyviai dirbti gerinant verslo sąlygas Lietuvoje.”
Algirdas Šemeta, EK komisaras, atsakingas už mokesčius, muitus,
auditą ir kovą su sukčiavimu (2009–2014 m.)
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„Gavome iš jūsų įkvėpimo, idėjų ir labai džiaugėmės galėdami
pasidalinti dalele savo gyvenimo Londone. Esate nuostabus
profesionalaus klubo pavyzdys.“
Vilma Midverytė, Londono Sičio lietuvių klubo prezidentė
„Viena iš Kauno finansininkų klubo užduočių – žaibiškai reaguoti
į vykstančius procesus finansų srityje ir apie tai informuoti verslo
visuomenę.“
Vaida Butkuvienė, Kauno finansininkų klubo pirmininkė
Susitikimas su ILja Laursu 2012 06 11

Klubo ąžuoliukas 2012 10 01

Diskusija „Tuščiaviduris miestas: Kauno atvejis“ 2014 03 26

Diskusija apie tai, kaip apsaugoti save ir savo verslą
2015 02 11

5.4.4. Verslo vadovų klubas
Kauno PPA rūmuose sėkmingai veikia Kauno verslo vadovų klubas, startavęs
2011 m. rudenį. Nuo pat įkūrimo pirmininku renkamas UAB „Šėža ir partneriai“ vadovas Nerijus Šėža. Klubui priklauso 35 įmonių vadovai ir savininkai.
Dalyvavimas šiame klube – tai puiki galimybė išplėsti pažinčių ratą, bendrauti
ir bendradarbiauti, asmeniškai tobulėti, įgyti aktualios informacijos ir žinių, ieškoti
atsakymų į rūpimus klausimus, dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais, įvairialype
asmenine patirtimi bei gauti tokios informacijos ar idėjų, kurios neprieinamos kitur.
Keletas susitikimų temų: „Stresas darbe: išvengti neįmanoma valdyti. Kur dėsime kablelį?“ „Fizinio aktyvumo įtaka proto sveikatai“ (pranešėjas – Lietuvos sporto
universiteto rektorius prof. Albertas Skurvydas); „Kaip apsaugoti save ir savo verslą
nesąžiningoje konkurencinėje kovoje“ (pranešėjas – Kastytis Braziulis, teikiantis su
verslo saugumu susijusias paslaugas: konkurencinė žvalgyba, konfidencialios informacijos apsauga, vagysčių prevencija ir tyrimai, konsultacijos, mokymai) ir kt.

Klubo išvyka į kartodromą „Speedway“ 2015 11 11
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„Kauno verslo vadovų klubas per penkerius veiklos metus suformavo
stiprią bendruomenę, kuri vienija aktyvius labai skirtingose
srityse veikiančių įmonių vadovus. Verslo vadovų tinklas sudaro
galimybę turiningai socializuotis, keistis verslo informacija, tobulėti
vadovavimo bei kitose srityse. Sustiprėjusi bendruomenė kelia sau
naujus tikslus ugdyti jaunuosius verslininkus, gerinti verslo įvaizdį,
aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.“
Nerijus Šėža, Verslo vadovų klubo pirmininkas
„Verslo vadovų klubas – rūmų įmonių vadovų stiprus sambūris,
tai puiki vieta pabendrauti su kolegomis, pasidalinti mintimis,
padiskutuoti, praplėsti akiratį, gvildenti iškylančias problemas bei
pasikeisti geromis idėjomis, kartu apžvelgti verslo naujienas bei
tendencijas.“
Skaidra Vaicekauskienė, VšĮ „Informacijos technologijų mokymo
centras“ direktorė
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5.4.5. Verslo moterų tinklas
Verslo moterų tinklas pradėjo veikti 2008 m., rūmų asociacijos prezidiumui tinklo
pirmininke paskyrus UAB „Garliavos šeimos klinika“ vadovę Astą Šileikienę.
Verslo moterų tinklas nustatė veiklos barus, padėsiančius efektyviau spręsti problemas, su kuriomis susiduria ne tik rūmų narės, bet ir visos moterys verslininkės:
sustiprinti moterų verslininkių balsą ir įtaką verslo savivaldoje, siekti glaudaus bendradarbiavimo su panašaus pobūdžio tarptautiniais tinklais, skatinti lygių teisių galimybes bei moterų verslumą, skatinti moterų verslininkių gebėjimus efektyviai balansuoti savo profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą, aktyviai prisidėti vykdant šalies
ilgalaikius ekonominės plėtros uždavinius.
2012 m. tinklo pirmininkei Astai Šileikienei atsistatydinus iš pareigų, pirmame
visuotiniame Verslo moterų tinklo susitikime, kuris vyko Trakų rajone, nauja pirmininke buvo išrinkta vilnietė advokatė, teisės mokslų daktarė Dalia Foigt Norvaišienė
(advokatų kontora „Borenius“). Kauno verslo moterų tinklo vadovė Fausta Šeputytė
aktyviai dalyvavo bendruose tinklo vadovų susirinkimuose, sprendė strateginius organizacijos ateities klausimus.
2013 m. Kauno verslo moterų tinklas, gavęs paramą iš Europos Sąjungos fondų
pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja
Švietimo mainų ir paramos fondas, įgyvendino Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Verslo moterų vadovavimo gebėjimų stiprinimas tobulinant jų kvalifikaciją personalo valdymo klausimais (VMT-KVAL)“. Dešimt verslo moterų turėjo galimybę pakelti
kompetenciją žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais dalyvaudamos savaitės mokymuose Atėnuose. Projekte dalyvavusios tinklo narės suformavo stiprų branduolį, kuris
aktyviai ir iniciatyviai toliau dirba organizuojant Verslo moterų tinklo veiklą Kaune.
2014 m. vasarį narių iniciatyva į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus atvyko Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Susitikime buvo aptarti
verslumo skatinimo klausimai, smulkaus ir vidutinio verslo svarba šalies ekonomikai,
ES finansuojami projektai ir tarptautinių verslo ryšių plėtra. Prezidentė verslininkes
paragino ir toliau tobulėti, diegti savo veikloje naujoves ir siekti aukščiausių rezultatų.
Šalies Prezidentė palinkėjo verslininkėms būti pavyzdžiu visoms moterims, dalintis
gerąja patirtimi ir plėsti vadovaujančių moterų ratą Lietuvos versle.
2015 m. pradžioje Kauno verslo moterų tinklas organizavo visuotinį tinklo susitikimą „Susipažinkime artimiau – Kaunas“. Jame dalyvavo daugiau nei 50 verslininkių iš visos Lietuvos. Balandžio mėnesį įvyko Kauno verslo moterų tinklo narių
visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo renkama nauja vadovė ir pirmą kartą išrinkta
tinklo valdyba. Naująja tinklo vadove Kaune tapo UAB „Linolitas“ direktorė Saulė Motiejūnienė. Valdybos narėmis išrinktos UAB „Ispado“ direktorė Ina Tursienė,
UAB „Aša“ direktorė Živilė Vaitkūnienė, UAB „Tuvlita“ Kauno skyriaus direktorė
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Eglė Makselytė ir VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“ direktorė Skaidra
Vaicekauskienė.
Rengiamos išvykos su kitų miestų tinklo narėmis į tarptautinius renginius, ekskursijos ir t.t.

Kauno verslo moterų tinklo susitikimas su LR Prezidente Dalia Grybauskaite 2014 02 22

Kaune organizuotas visuotinis Verslo moterų tinklo susitikimas 2015 02 22

Projekto dalyvės išvyksta į Graikiją 2013 10 10

Visuotinio tinklo susitikimo dalyvės AB „Stumbras“
2015 02 21
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Išvažiuojamasis susitikimas sraigių fermoje „Aspera“
2015 05 19

„Verslo moterų tinklui geriausios sėkmės! Padėkite vienos kitoms ir
visoms moterims pradėti verslus ir atlaikyti sunkumus.“
LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė
2014 02 24
„Klubas tikru klubu virsta tuomet, kai žmonės artimiau susipažįsta ir
įgyja pasitikėjimo vienas kitu.“
Fausta Šeputytė, buvusi Verslo moterų tinklo Kauno vadovė
„Mokymai Graikijoje buvo tikrai labai šaunūs, struktūrizuoti ir
aiškiai išdėstyti. Svarbiausia, kad užteko laiko viskam: ir pasimokyti,
ir susipažinti su įdomiais žmonėmis, ir sužinoti apie graikų kultūrą.
Visas dienas praleidome šauniame moterų kolektyve ir gavome daug
teigiamų emocijų.“
Dalia Paulauskienė, „Saulėja Spa“ direktorė

rius Genadijus Laškovas, rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis.
Pirmoji klubo iniciatyva – akcija „Žydim“, kuri vyksta kasmet nuo klubo įsikūrimo. Klubas „Verslas Kaunui“ kiekvieną pavasarį puošia Savanorių prospektą gėlėmis. Žiedais padabinami keli šimtai elektros apšvietimo stulpų abipus prospekto nuo
įvažiavimo į miestą iki pat Laisvės alėjos. Šia akcija klubas ragina visus kauniečius
puošti savo miestą – aplinką, balkonus, kiemus, gatves apsodinti gėlėmis.
2015 m. klubas „Verslas Kaunui“ ėmėsi ambicingo projekto: sukurti mieste unikalią verslo istorijos įamžinimo erdvę, kurioje būtų įprasminta verslo reikšmė valstybės
raidai ir visuomenės gerovei.
Buvo paskelbtas konkursas dėl verslo istorijos įamžinimo erdvės – Lietuvos verslo alėjos ir Verslo skvero sukūrimo Ąžuolyno teritorijoje prie K. Petrausko g. ir K.
Petrausko g./Vydūno al. sankryžoje. Konkurso vertinimo komisiją sudarė verslo atstovai ir visuomenėje žinomi savo srities profesionalai: skulptorius prof. Stasys Žirgulis,
architektas Gintautas Natkevičius. Jie pateikė projektų ekspertinį vertinimą. Konkursą laimėjo skulptorius Algimantas Šlapikas ir architektas Dalius Paliukaitis. Verslo
istorijos įamžinimo erdvę papuoš skulptūros „Pinigų kalnas“ ir „Plaktukas“.

Kristina Žališkevičienė, pirmoji klubo „Verslas Kaunui“
vadovė

Akcija „Žydim“ vyksta nuo 2013 m.

5.4.6. Klubas „Verslas Kaunui“
Kauno PPA rūmų klubas „Verslas Kaunui“, įsteigtas 2013 m., yra bendruomeninių
projektų paramos klubas. Jis telkia rūmų narius, galinčius ir norinčius paremti miestui
ir jo bendruomenei pridėtinę vertę kuriančias iniciatyvas. Klubo nariai savo lėšas,
žinias, pastangas, progresyvias idėjas ir veiklas skiria projektams, turintiems išliekamąją vertę Kauno miestui ir miesto bendruomenei.
Klubo steigėjai – tuometė Swedbank AB Pietų Lietuvos filialo valdytoja Kristina
Žališkevičienė, UAB „Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius, rūmų
prezidentas Benjaminas Žemaitis, UAB „Liningas“ generalinė direktorė Margarita
Grigaliūnienė, UAB „Aša“ direktorė Živilė Vaitkūnienė, vienas iš UAB „Skubios
siuntos“ vadovų Vygandas Vėbra, UAB „Centrako“ direktorius Audrius Bražėnas,
UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta, UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas, UAB „Metga“ vadovė Fausta Šeputytė, UAB „Verslo Aljansas“ direkto88

Klubo nariai trejus metus puošė gėlėmis Savanorių prospektą
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5.4.7. Marketingo vadovų klubas

Verslo istorijos įamžinimo erdvės sukūrimo projekto konkurso
vertinimo komisija ir dalyviai 2015 06 09

Vienas iš projekto iniciatorių Zigmantas Dargevičius (kairėje)

Projekto aptarimas 2015 11 06

Klubo posėdis 2014 09 17

2014 m. įkurtas Marketingo vadovų klubas, kurio nariai siekia kelti kompetenciją,
skatinti kūrybinius sprendimus, skleisti profesinę informaciją, dalintis žiniomis bei
patirtimi.
Nors klubo veiklos istorija dar trumpa, tačiau turtinga. Klube svečiavosi įvairių
sričių specialistai – pranešimą apie konstruktyvią komunikaciją skaitė Adizes instituto konsultantas Rolandas Juraitis, pagrindinius marketingo veiklos rodiklius pristatė „Password” rinkodaros efektyvumo konkurso komisijos narė Rūta Gaudiešienė, įžvalgomis apie bendravimą su žiniasklaida dalijosi Lietuvos ryšių su visuomene
specialistų sąjungos tarybos pirmininkė Orijana Mašalė, pagrindinius gero leidinio
aspektus pristatė bei gerų leidinių pavyzdžiais dalijosi Kauno PPA rūmų ambasadorė,
VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“ direktorė Skaidra Vaicekauskienė.
Lankytasi pas klubo narius AB „Volfas Engelman“ bei naujajame Kauno kolegijos
studijų centre. Klubo nariai gilinosi į Kauno miesto ženklo koncepciją, analizavo ženklo ir jo idėjos sklaidą bei pateikė pasiūlymus Kauno miesto savivaldybei dėl ženklo
vystymo bei žinomumo didinimo.
Klubas nuolat auga, 2015 m. vienijo 18 marketingo vadovų ir specialistų.

Klubo valdyba 2014 06 10

Paminklo verslo istorijai įamžinti maketas

Susitikimas Kauno kolegijoje 2015 02 10

Verslo alėjos maketas

„Džiaugiuosi, kad Marketingo
vadovų klubas įgauna savo
„kontūrus“, formuojasi kūrybingų,
norinčių tobulėti ir dalintis savo
patirtimi kolegų būrys.“
Vilma Launikonienė,
Marketingo vadovų klubo vadovė

„Patarlė sako: jeigu nori nueiti greitai – eik vienas, jeigu nori nueiti
toli – eik kartu. Klubo „Verslas Kaunui“ veikla įrodo, kad visi kartu
galime įgyvendinti drąsiausias idėjas.“
Genadijus Laškovas, klubo „Verslas Kaunui“ vadovas
Pirmasis klubo gimtadienis 2015 06 09
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5.4.8. Eksportuotojų klubas
2012 m. birželio 28 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įsteigtas Eksportuotojų klubas. Šiuo metu jis vienija daugiau nei dvi dešimtis narių.
Klubo nariai renkasi kartą per mėnesį, diskutuoja eksportuojančioms įmonėms aktualiomis temomis, dalijasi turima patirtimi, pavyzdžiais, kviečia į svečius šios srities
žinovus, lektorius ir gilina savo žinias.
Vykę klubo susitikimai-diskusijos: „Mažų ir vidutinių įmonių eksporto patirtis“,
„Išmanieji perdavimo metodai internete“ (lektorius Ž. Sadauskas), „Komercinis atstovavimas“ (lektorius V. Milius), „Reprezentatyvus įmonės dalyvavimas tarptautinėse parodose“ (dr. V. Šidlauskienė, Berlyno parodų centro „Messe Berlin GmbH“
atstovybės Lietuvoje vadovė), „Verslas Norvegijoje“ (temą pristatė Norvegijos garbės
konsulas Lietuvoje V. Valaitis), „Produkcijos transportavimas. Ką vertėtų žinoti eksportuotojui“ (temą pristatė Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos
LINEKA atstovai), „Sėkmingos eksporto strategijos plėtojimo prielaidos“ (lektorius
R. Bekeris), „Eksporto apimčių didinimas – verslo partnerių pritraukimo keliai“ (lektorius – „GatewayBaltic“ atstovas Martins Tiknus) ir kt.
Klubo susitikimuose viešėjo ir keletas svečių iš užsienio, kurie pristatė eksportuotojams aktualias temas apie užsienio rinkas, verslo ir kultūrų ypatumus, teisinius
aspektus: „Nyderlandų ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimas: galimybės ir realybė“,
„Naujos rinkos. Turkijos verslo kultūra“, „Verslo ir kultūros ypatumai Jungtinėje Karalystėje“, „Teisiniai verslo aspektai Rusijos Federacijoje“ ir kt.
Klubo nariai lankėsi sėkmingai eksporto srityje dirbančiose įmonėse: AB „Kauno
Baltija“, AB „Stumbras“, UAB „Novameta“, UAB „Aconitum“, domėjosi jų veikla,
gerąja patirtimi ir praktika.

Klubo nariai lankosi AB „Stumbras“ 2014 10 23

Norvegijos garbės konsulas Lietuvoje V. Valaitis ir klubo vadovas, UAB „Novameta“ JK ir Skandinavijos regionų vadovas L. Launikonis 2014 02 20

„Eksportuotojų klube susitinka įmonių vadovai, pardavimų vadovai
ir vadybininkai. Keliaujantys, išradingi, prasmingos patirties versle
turintys žmonės. Organizuojami seminarai pagrįsti naujausia
informacija ir vertinga patirtimi. Kiekvieno susitikimo metu atrandu,
ką aš galiu daryti efektyviau, pažangiau savo veikloje. Tikrai
rekomenduočiau eksportuojančiai įmonei prisijungti ir aktyviai
dalyvauti klubo veikloje.“
Tomas Skėrys, UAB „Eoltas“ komercijos direktorius eksportui
„Eksportuotojų klubo susitikimų metu vykstantys seminarai,
gerosios ar blogosios praktikos pavyzdžiai, diskusijos atitraukia nuo
atstovaujamos įmonės reikalų rutinos ir padeda juos vertinti iš šalies.
Man tai yra būdas įžvelgti naujas galimybes, anksčiau identifikuoti
galimas problemas, rinktis įvairesnius jų sprendimo būdus.“
Donatas Stočkūnas, UAB „Akto“ komercijos vadovas
„Džiaugiuosi prisijungęs prie Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Eksportuotojų klubo. Klubo susitikimuose taikliai parenkamos
seminarų temos, svarbios eksportuotojų būtiniausioms žinioms gauti
ir papildyti. Susitikimuose visada įdomu ir naudinga padiskutuoti
aktualiomis temomis su patyrusiais eksportuotojais ir lektoriais.“
Aurimas Bružas, UAB „Dreamhouse“ eksporto vadovas

Klubo nariai lankosi AB „Kauno Baltija“ 2014 06 19

Eksportuotojų klubo susitikimas 2015 01 22
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5.4.9. Marijampolės verslo klubas „Intelektas“
Verslo klubas „Intelektas“ pradėjo veikti 2008 m., jis vienija regiono įmonių atstovus.
Klubo veikla – tai susitikimai su kviestiniais svečiais neformalioje aplinkoje. Jų
metu diskutuojama verslui aktualiomis ir naudingomis temomis, dalijamasi patirtimi,
naudingais patarimais ir informacija.
Klube galima išgirsti skirtingų sričių – valdžios, verslo, mokslo atstovų nuomonių
ir įžvalgų, tokiu būdu atveriami keliai bendradarbiavimui ir bendriems sprendimams.
Per paskutinius ketverius metus klubo nariai rinkosi 12 kartų, veikloje dalyvavo apie
180 verslo atstovų. Vyko susitikimai-diskusijos su miesto valdžios atstovais, mokslo
institucijomis, pažintinės ekskursijos į įmones.

5.4.10. Sūduvos buhalterių klubas
Sūduvos buhalterių klubas veikia nuo 2011 m. Tai profesinės vienybės ir kūrybinių galimybių klubas, jungiantis buhalterius, finansininkus, finansų vadovus ir kitus,
užsiimančius veikla, susijusia su buhalterine apskaita, finansine analize ir kontrole.
Pagrindinis tikslas – vienyti juridinius ir fizinius asmenis, siekiant gilinti profesines žinias, keistis informacija, stiprinti bendradarbiavimą, skatinti aktyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, telkti narius asmeniniam profesiniam tobulėjimui. Bendradarbiavimas leidžia apsikeisti aktualiausia informacija, dalintis patirtimi. Susitikimų metu aptariamos iškilusios problemos, ieškoma galimybių jas spręsti, dalijamasi
gerąja praktika.
Per ketverius metus įvyko 26 susitikimai, kuriuose dalyvavo 410 atstovų. Kelios
temos: „Nepažintos komunikacijos galimybės“, „Stresas – priešas ar draugas“ ir kt.

2012 m. gimė nauja tradicija – organizuoti vasaros šventes ir tuo pačiu paminėti
rūmų gimtadienį birželio 18 d. Vasaros šventės skirtos rūmų nariams ir jų darbuotojams. Jos vyksta gamtoje, kaimo turizmo sodybose. Programoje – sportiniai orientaciniai užsiėmimai, žaidimai ir neformalus bendravimas. Ypatingos sėkmės sulaukė
2014 m. organizuota vasaros šventė „Chamberio respublika“, kurios metu atlikdami
įvairias užduotis dalyviai rinko „Chamberio respublikos“ pinigus „chamberius“ ir
aukciono metu galėjo įsigyti puikių rėmėjų prizų.
13 lentelė. Vasaros šventės
Metai
Dalyvių skaičius

2012
94

2013
129

2014
155

Kadencijos metu buvo tęsiama 2011 m. minint rūmų atkūrimo dvidešimtmetį pradėta akcija „Pasodinkime ąžuolą“. Tuomet Kaune, Kalniečių parke, buvo pasodinti
pirmieji 20 medžių. Iki 2015 m. pabaigos sukurtas rūmų ąžuolynas, kurio vietą žymi
paminklinis akmuo, o per penkerius metus pasodinti 90 ąžuolų simbolizuoja rūmų
įkūrimo Lietuvoje 90-metį. Rūmų ąžuolyną 2011–2015 m. sodino daugiau kaip 40
įmonių, rūmų klubai, steigėjai ir ilgamečiai tarybų nariai.

5.5. Tradiciniai bendruomenės renginiai
Viena iš bendruomenės telkimo priemonių yra tradicijas kuriantys ir puoselėjantys
renginiai. Verslininkų pagerbimo metiniai vakarai – senas tradicijas turintis renginys,
organizuojamas beveik nuo pat rūmų atkūrimo. Ši šventė skirta pagerbti nusipelniusius rūmų bendruomenės narius ir pasidžiaugti metų pabaiga ir artėjančiais naujaisiais
metais. Šio renginio metu teikiamos rūmų nominacijos – bronzos „Darbo žvaigždės“,
„Padėkos ženklai“, nominacijos aktyviausiems nariams, už svarų indėlį bendruomenei, paskelbiami rūmų ambasadoriai. Į renginius kviečiami bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, vietos ir nacionalinės valdžios atstovai, žiniasklaida.

Akcija „Pasodinkime ąžuolą“ 2012 10 01

12 lentelė. Verslininkų pagerbimo vakarai
Metai
Dalyvių skaičius

2012
386

2013
219

94

2014
232

2015
264

Verslininkų pagerbimo vakaro nominantai klube „Gargaras“
2012 12 14

Pirmoji vasaros šventė sodyboje „Rokynė“ 2012 06 16
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Verslo bendruomenės būrimas

Vasaros šventė sodyboje „Kirkšnovė“ 2013 06 15

Verslo bendruomenės būrimas

Akcija „Pasodinkime ąžuolą“ 2013 10 01

Verslininkų pagerbimo vakaro svečiai 2015 12 03

Verslininkų pagerbimo vakaro nominantai 2013 12 06

UAB „Telrada“ ąžuolas 2012 10 01

Vasaros šventės „Chamberio respublika“ aukcionas		
2014 06 14

UAB „Interjero elementai“ ąžuolas primins narystę rūmuose
2012 10 01

Verslininkų pagerbimo vakaro svečiai pasipuošę tarpukario
retro stiliumi 2014 12 06

UAB „Enerstena“ ąžuolas 2012 10 01

Akcija „Pasodinkime ąžuolą“ 2015 11 03
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Ąžuolus sodino ir socialiai globojami
vaikai 2015 11 03
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6. Nominacijos ir apdovanojimai
6.1. Nacionaliniai konkursai „Lietuvos eksporto
prizas“ ir „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“
„Lietuvos eksporto prizas“

UAB „Dovaina“ ąžuolas 2012 10 01

„Park Inn“ viešbučio komanda 2012 10 01

UAB „Ambertonas“ medį pasodino įmonės 20-mečio proga
2015 11 03

Savo ąžuolą pasodino UAB „Verslo Aljansas“ 2015 11 03

„Noriu padėkoti už tikrai pakylėtą metinį renginį retro tema, kuris
papuošė prieššventinį laikotarpį ir taip šventiškai apibendrino
besibaigiančius metus. Solidūs vyrai, puošnios damos, puikios vaišės,
aukšto lygio muzikinis paketas ir labai gera nuotaika – šaunu.“
Egidijus Jakučionis, UAB „Eneka“ komercijos direktorius

Nuo 2001 m. Lietuvos PPA rūmų asociacija
kartu su rūmais regionuose organizuoja konkursą
„Lietuvos eksporto prizas“. Nugalėtojai renkami
atsižvelgiant į šiuos vertinimo kriterijus: įmonės
apyvarta, eksporto apimtis, eksporto didėjimas,
eksporto apimtis vienam darbuotojui, naujų rinkų,
informacinių technologijų įdiegimas, modernių
priemonių taikymas, žmogiškųjų išteklių plėtra,
mokslinių sprendinių, inovacijų pritaikymas, naujų gamybos (paslaugų) sričių atsiradimas, pritaikymas rinkoje. Konkurso dalyvių paraiškas vertina regioninių rūmų tarybos bei Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidiumas. Prizų skaičių nustato Lietuvos
PPA rūmų prezidiumas vertinimo komisijų teikimu (paprastai teikiami 8 prizai: penki
nugalėtojams regionuose ir 3 labiausiai nusipelniusiems nacionaliniu mastu). „Lietuvos eksporto prizu“ gali būti apdovanojamos privačios bei valstybinės įmonės ir organizacijos, savo veikla plėtojančios Lietuvos įmonių produkcijos ir paslaugų eksportą.
„Lietuvos eksporto prizo“ laimėtojai 2012–2015 m.:
UAB „Baldai Jums“ (už 2011 m. rezultatus)
UAB „Betonika“ (už 2012 m. rezultatus)
UAB „Liuks“ (už 2013 m. rezultatus )
UAB „Eoltas“ (už 2014 m. rezultatus)
„Lietuvos metų verslininkės/vadovės“ prizas teikiamas nuo 2002 m. Konkurse gali dalyvauti Lietuvoje registruotos moterų verslininkių gamybos, prekybos ar paslaugų įmonės.

„Ačiū rūmams už surengtą vasaros šventę nuo mūsų įmonės
darbuotojų, išties buvo smagu.“
UAB „Interjero elementai“
„Esu vienas iš laimingųjų, savo įmonės garbei pasodinęs ąžuolą. Tai
bus mūsų pasididžiavimo vieta, į kurią galima ateiti ir su darbuotojais,
ir su vaikais.“
Algimantas Astrauskas, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius
Apdovanojimai Vyriausybėje 2012 03 09
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prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemai. Kadangi kol kas nėra galimybės suteikti
jam ordino statuso, jis vadinamas „Darbo žvaigžde“. Atkurtoji žvaigždė yra tiksli buvusio ordino kopija.
2012 m. aukso (I laipsnio) „Darbo žvaigždėmis“ buvo apdovanoti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 1996–2012 m. Mečislovas Rondomanskas
ir pirmasis Kauno rūmų prezidentas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
garbės prezidentas Simas Ramutis Petrikis.
2015 m. birželio 18-ąją Kaune minint rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-metį aukso (I
laipsnio) „Darbo žvaigžde“ už nuopelnus Lietuvos gerovei ir asmeninį indėlį plėtojant
konstruktyvų dialogą su verslo bendruomene pagerbtas LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Apdovanojimai Vyriausybėje 2013 02 08

Apdovanojimai Vyriausybėje 2014 02 20

Apdovanojimai Vyriausybėje 2015 02 13

Pagrindiniai vertinimo kriterijai: įmonės dydis (darbuotojų skaičius, apyvarta), įmonės stabilumas ir plėtros tempai, produkto dalis ir svoris nacionalinėje rinkoje, konkurencingumas, eksportas, mokslinių sprendimų panaudojimas, žmogiškųjų išteklių
plėtra, naujų gamybos šakų atsiradimo prielaidos, asmeniniai gebėjimai ir kt. Konkursus organizuoja visi penki regioniniai rūmai, rūmų tarybos vertina gautas paraiškas ir
siūlo apdovanoti po vieną kandidatūrą Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidiumui,
kuris nustato geriausią metų verslininkę. 2012 m. šis titulas suteiktas UAB „Omniteksas“ direktorei Audronei Pocienei.

6.2. „Darbo žvaigždės“ apdovanojimai
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 1939 m. įsteigė „Darbo žvaigždės“
apdovanojimą, kuris tuomet turėjo valstybės ordino statusą. „Darbo žvaigždės“ buvo
3 laipsnių: aukso, sidabro ir bronzos. Juo už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei buvo
pagerbiami labiausiai pasižymėję verslininkai bei tarnautojai. Ordiną rūmų teikimu
tuomet skirdavo finansų ministras, o įteikdavo Respublikos Prezidentas.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumas 2005 m. nutarė atkurti aukso (I laipsnio) ir sidabro (II-ojo laipsnio) „Darbo žvaigždės“ apdovanojimą. Šis apdovanojimas skiriamas už verslo savivaldos plėtrą, nuopelnus verslui ir
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Aukso „Darbo žvaigždė“ teikiama LR Ministrui Pirmininkui Algirdui
Butkevičiui 2015 06 18

Iki tol aukščiausio laipsnio rūmų apdovanojimas 2009 m. buvo skirtas tik LR Prezidentui Valdui Adamkui.
2008 m. rūmų asociacijos prezidiumas taip pat nutarė atkurti ir bronzos (III-ojo
laipsnio) „Darbo žvaigždę“. Pagal statutą ji teikiama sėkmingai dirbantiems regionų
verslininkams ir asmenims, svariai prisidėjusiems gerinant verslo sąlygas regionuose.
14 lentelė. „Darbo žvaigždėmis“ apdovanotieji asmenys 2012–2015 m.
Aukso (I laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotieji Kauno, Marijampolės regionų ir kiti atstovai
2012
2013
2014
2015
Mečislovas Rondomanskas,
Algirdas Butkevičius,
Kauno prekybos, pramonės
LR Ministras
ir amatų rūmų prezidentas
Pirmininkas
1996–2012 m.
Simas Ramutis Petrikis,
pirmasis Kauno PPA rūmų
prezidentas, Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų
rūmų garbės prezidentas
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Sidabro (II laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotieji Kauno, Marijampolės regionų ir kiti atstovai
Algimanta
Jonas Sirvydis,
Vidas Butkus,
Vytas Čičelis,
Pabedinskienė,
AB „Achema“ generalinis
AB „Kauno Baltija“
UAB „Dinaka“
socialinės apsaugos ir
direktorius
generalinis direktorius direktorius
darbo ministrė
Juozas Martikaitis,
Margarita
Valdas Pacevičius,
UAB „Garlita“ generalinis
Grigaliūnienė,
direktorius
UAB „Gija“
UAB „Liningas“
generalinis direktorius
generalinė direktorė
Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“ apdovanotieji Kauno ir Marijampolės regionų atstovai
Adomas Balsys,
Valerijus Makūnas,
Andrius Kupčinskas, Visvaldas Matijošaitis,
AB „Lytagra“ generalinis
Kauno rajono
Kauno miesto meras
Kauno miesto meras
direktorius
savivaldybės meras
Gediminas Krutulis,
Saulius Grinkevičius,
Mindaugas
UAB „Naujasis
Kėdainių rajono
Sinkevičius,
Nevėžis“ generalinis
savivaldybės meras
Jonavos rajono
direktorius
savivaldybės meras
Vaida Butkuvienė,
Vytautas Silevičius,
UAB „Aurita“
Saulius Valunta,
UAB „Doleta“
direktorė
UAB „Serfas“
steigėjas ir akcininkas
direktorius
Evaldas Rapolas,
Valdemaras
advokatų profesinės
Šalauskas,
bendrijos „Magnusson
UAB „ICECO“
ir partneriai“
generalinis direktorius advokatas

6.3. „Darbo žvaigždės“ medalio apdovanojimai
„Darbo žvaigždės medaliu“ pagerbiami rūmų narių –
įmonių nusipelnę darbuotojai, pripažįstant ir įvertinant jų
ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aukštus pasiekimus profesijos srityje, profesinę etiką, aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, asmeninį indėlį į įmonės ar organizacijos vystymąsi. Šis ženklas įsteigtas 1938 m., atkurtas
2014 m. lapkritį.
„Darbo žvaigždės“ medaliu apdovanotieji asmenys:
Jonas Čaplikas, Aleksandro Stulginskio universiteto
profesorius (2014 m.)
Roma Noreikienė, DNB banko Kauno regiono mažmeninės bankininkystės vadovė (2014 m.)
Daina Rožnienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė (2014 m.)
Jonas Vytautas Pivoras, UAB „TUV Uolektis“ generalinis direktorius (2014 m.)
Karolina Žekaitė, UAB „SDG“ Mokymo departamento direktorė (2014 m.)
Inga Kerbelytė, UAB „Liuks“ „Best Western Santaka“ viešbučio direktorė (2014 m.)
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Raimundas Matulevičius, UAB „Garlita“ vyr. inžinierius (2014 m.)
Nijolė Meškauskienė, UAB „Baldai Jums“ finansų direktorė (2014 m.)
Giedrius Girevičius, UAB „Lakmalit“ projektų vadovas (2014 m.)
Žaneta Liutkienė, APB „Magnusson ir partneriai“ vyr. finansininkė (2014 m.)
Sigita Saulėnienė, Kauno kolegijos Menų fakulteto dekanė (2014 m.)
Vydas Damalakas, UAB „Omniteksas“ įkūrėjas ir akcininkas (2015 m.)
Genovaitė Petraitienė, AB „Kauno Baltija“ ekonomikos direktorė (2015 m.)
Rimantė Pilipavičienė, AB „Kauno Baltija“ vyriausioji dispečerė (2015 m.)
Eleonora Šeškevičiūtė, UAB „SDG“ Marijampolės skyriaus ekspertė (2015 m.)

6.4. LPPA rūmų „Padėkos ženklas“
Padėkos ženklas“ įsteigtas 2011 m. siekiant skatinti ir pažymėti Lietuvos PPAR sistemoje dirbančius
asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, rūmų narių darbuotojus, taip pat
kitus asmenis, kurie, nebūdami susiję darbo santykiais su rūmais, juos rėmė, garsino ar kitokiu būdu
aktyviai dalyvavo jų veikloje.
2012–2015 m. „Padėkos ženklo“ nominantai:
Vidas Butkus, UAB „Kauno Baltija“ generalinis
direktorius (2012 m.)
Aldona Kvedarienė, UAB „Marijampolės pieno konservai“ generalinė direktorė
(2012 m.)
Evaldas Rapolas, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai” partneris advokatas (2012 m.)
Romas Pavasaris, UAB „Romasta group“ prezidentas (2012 m.)
Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų generalinis direktorius (2012 m.)
Algimantas Stasys Anužis, AB DNB banko Kauno verslo regiono vadovas (2014 m.)
Jonas Sirvydis, ilgametis AB „Achema“ generalinis direktorius (2014 m.)
Jonas Guzavičius, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas (2015 m.)

6.5. Kauno PPA rūmų nominacijos
Nominacijų sąrašas kiekvienais metais yra atnaujinamas ir papildomas. Nominacijų pagrindinis tikslas – padėkoti ir pasidžiaugti rūmų įmonėmis – narėmis, vadovais,
darbuotojais už jų pasiekimus ir indėlį į verslo aplinkos gerinimą ir regiono, šalies
konkurencinių pranašumų stiprinimą.
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15 lentelė. Kauno PPA rūmų nominacijos

2013 m.

Nominacija „Aktyviausias rūmų narys“
2012

2013

UAB „Asiga“
UAB „Sanveda“
If P&C Insurance AS
filialas

2014

UAB „Metga”
UAB „Ekofrisa”
UAB „Informacijos
saugumo agentūra“
Marijampolės kolegija

Advokatų profesinė
bendrija „Magnusson
ir partneriai”
UAB „Interjero
elementai“
AB „Fasa”
UAB „Jonavos
autobusai“

2015
UAB „Aša”
UAB „Marijampolės
pieno konservai”
UAB „Baldai Jums”
VšĮ „Krašto vitrina”

Nominacija „Už svarų indėlį bendruomenei“
UAB „Mantinga“
AB DNB bankas

AB „Kauno grūdai“
UAB „ICECO“

UAB „SDG“
UAB „Gintrėja“
UAB „Garlita“

Kauno kolegija
Evelina Jasaitė,
UAB „SDG” Teisės
departamento vadovė
UAB „Koncernas
„Alga“
AB „Achema“
UAB „Gyvenimas“
UAB „Bieltransa“
UAB „Gulbelė“

Nominacija „Rūmų ambasadorius“
Alfonsas Meškauskas,
UAB „Baldai Jums“
generalinis direktorius

Kęstutis Svitojus,
UAB „Mantinga“
generalinis direktorius

Eduardas Jasas,
Vytas Čičelis,
UAB „SDG“ generalinis UAB „Dinaka“
direktorius
direktorius

Kristina Žališkevičienė, Vaida Butkuvienė,
Skaidra
AB Swedbank Pietų
UAB „Aurita“ direktorė Vaicekauskienė,
filialo vadovė
VšĮ „Informacijos
technologijų mokymo
centras” direktorė

Prof. Astrida
Miceikienė,
ASU Ekonomikos
ir vadybos fakulteto
dekanė

Nominacija „Metų Kauno regiono profesinio mokymo institucija“
Kauno socialinių
paslaugų ir statybos
verslo darbuotojų
profesinio rengimo
centras

Kauno maisto
pramonės ir prekybos
mokymo centras

Karaliaus Mindaugo
profesinio rengimo
centras

Kauno statybininkų
rengimo centras

Marijampolės regiono nominacijos verslui 2012–2015 m.
2011 m. filialas įsteigė naują nominaciją „Metų žvilgsnis“. Ji skirta Marijampolės
regiono mikro, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, viešosioms įstaigoms viešinant
jų gerąją patirtį, įvertinant nuopelnus versle ir socialinę atsakomybę bei kaip instrumentas pritraukti įmones tapti rūmų nariais. Specialiai šiai nominacijai buvo sukurti
stikliniai suvenyrai. Nominacijų sąrašas ir laimėtojai pateikti 16 lentelėje.
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16 lentelė. Nominacijos „Metų žvilgsnis“ laimėtojai

Savivaldybė

Nominacijos pavadinimas

Laimėtojai

Marijampolės

Už svarų indėlį tobulinant profesinio
švietimo ir verslo bendradarbiavimą,
miesto įvaizdžio kūrimą

Marijampolės profesinio rengimo
centras

Marijampolės

Už visuomenės ugdymą ir sveikatos
stiprinimą

Marijampolės savivaldybės
visuomenės sveikatos centras

Marijampolės

Už sėkmingą verslumą, iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Arvi cukrus“

Marijampolės

Už sėkmingą verslumą, iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Mantinga“

Vilkaviškio r.

Už sėkmingą verslumą, iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Vilkasta“

Kazlų Rūdos

Už sėkmingą verslumą, iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Swedwood Kazlų Rūda“

Šakių r.

Už sėkmingą verslumą, iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Gulbelė“

Kalvarijos

Už sėkmingą verslumą, iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

ŽŪB „Šaltekšnis“

Savivaldybė

Nominacijos pavadinimas

Laimėtojai

Marijampolės

Už verslo idėjas, kurios virsta tikrove UAB „Capulus“

Vilkaviškio r.

Už verslo idėjas, kurios virsta tikrove UAB „Ginerda Logistics“

Kazlų Rūdos

Už verslo idėjas, kurios virsta tikrove UAB „Itsuma“

Šakių r.

Už verslo idėjas, kurios virsta tikrove UAB „Graphic Node“

Kalvarijos

Už verslo idėjas, kurios virsta tikrove UAB „Medgita“

2014 m.

2015 m.
Savivaldybė

Nominacijos pavadinimas

Laimėtojai

Marijampolės

Už sėkmingo verslumo iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Baltgama“

Marijampolės

Už sėkmingo verslumo iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Kelranga“

Vilkaviškio r.

Už sėkmingo verslumo iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Art Glacio“

Kazlų Rūdos

Už sėkmingo verslumo iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę

UAB „Jūrės medis“

Šakių r.
Kalvarijos

Už sėkmingo verslumo iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę
Už sėkmingo verslumo iniciatyvą ir
socialinę atsakomybę
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UAB „Lukšių tekstilė“
UAB „Kalvarijos statyba“

Nominacijos ir apdovanojimai

Nominacijos ir apdovanojimai

Jonavos filialo nominacijos verslui 2013–2015 m.
Jonavos filialas (tuomet dar atstovybė) 2013 m. įsteigė nominacijas „Metų mecenatas“, „Metų inovacijų šauklys“, „Metų bitė“ bei „Aktyviausias Jonavos atstovybės
narys“. 2014 m. „Aktyviausio nario“ ir „Metų bitės“ nominacijos buvo sujungtos ir
pavadintos „Metų bite“. Apdovanojimai teikiami nariams, tai skatina ir narystės plėtrą
Jonavoje.
Nominacijos skiriamos įmonėms už puikius darbo rezultatus, naujas idėjas, aktyvumą, iniciatyvumą, kultūros, sporto bei meno renginių rėmimą, socialiai atsakingą,
skaidrią veiklą, aktyvų dalyvavimą rūmų veikloje. Apdovanojimams gali būti teikiami ir visuomenės, politikos bei kultūros atstovai, savo darbais ir veikla nusipelnę
verslui ir rūmų sistemai.
Kauno PPA rūmų Jonavos filialo atstovas įeina ir į Jonavos rajono savivaldybės
Apdovanojimų komisijos sudėtį. Minėta komisija sprendžia, kokios Jonavos rajono
įmonės nusipelno geriausiųjų vardo. Įmonės apdovanojamos ir pagerbiamos kiekvienų metų gruodžio pabaigoje Jonavoje vykstančiame Mero padėkos vakare.
Rūmų Jonavos filialas renka svarią informaciją iš narių, pasiekusių aukštų rezultatų, taikančių inovatyvius sprendimus, vykdančių įvairius projektus, sukūrusių naujų
darbo vietų. Tokiu būdu atsiranda daugiau objektyvių galimybių apdovanoti labiausiai
nusipelniusias filialo įmones. Nuo 2013 m. svarbiausius Jonavos rajono savivaldybės
apdovanojimus – „Krištolines gulbes“ gavo rūmų nariai AB „Achema“, UAB „Baldai Jums“, UAB „Agrochema“; nominacijas „Šviesos bokštas“ gavo AB „Jonavos
šilumos tinklai“, UAB „Baldai Jums“, UAB „Gudžionys“, padėkas gavo UAB „Transachema“, UAB „Verslo vizijos“, E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“.
Reikėtų paminėti, jog 2013 ir 2014 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Jonavos filialo apdovanojimai buvo sėkmingai integruoti į rajono Mero padėkos vakarą, rūmų nominacijos buvo teikiamos jo metu.
2015 m. išaugus bei sustiprėjus Jonavos filialui, nutarta rūmų nominacijas teikti
atskirame filialo rengiamame Jonavos verslo pagerbimo vakare. Pirmasis toks vakaras vyko 2015 m. lapkričio 6 d., dalyvavo arti 80 verslo įmonių atstovų bei renginio
svečių. Tikimasi, jog verslo pagerbimo vakaras taps gražia Kauno PPA rūmų Jonavos
filialo tradicija.
17 lentelė. Jonavos filialo nominacijos verslui 2013–2015 m.
Nominacija „Metų mecenatas“
2013
2014
2015
Leono Mirinausko IĮ
UAB „Ekovalitas“ Direktorius
UAB „Subtilija“ Direktorė
Savininkas Leonas Mirinauskas Liudmila Jasevičienė
Aloyzas Čekavičius
Nominacija „Aktyviausias Jonavos atstovybės narys“
UAB „Binčis“
Jolita Peleckienė, savininkė
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Nominacija „Metų inovacijų šauklys“
2013
2014
2015
Elmanto Mickevičiaus IĮ
UAB „Lonas“ Direktorius
UAB „Agrochema“ Direktorius
„Technoera“
Domas Jakutis
Jonas Kaminskas
Direktorius Elmantas Mickevičius
Nominacija „Metų bitė“
2013
2014
2015
UAB „Iremas“ Direktorius
B. Benaitienės IĮ „Mubas“
UAB „Rivauta“ Direktorius
Arvydas Endriukaitis
Direktorius Antanas Benaitis
Ramūnas Plukas

6.6. Kiti reikšmingi apdovanojimai
2012 m. gegužės 7 d. Osle rūmų tarybos nariui dr.Vladui Lašui įteikta Verslo taikos premija. Tai pirmas lietuvis, pelnęs aukščiausią įvertinimą verslo pasaulyje. Apdovanojimas skiriamas už verslo sėkmę, neatsiejamą nuo socialinės atsakomybės ir
socialinio solidarumo principų.
Vladas Lašas, kurį šiam aukštam pasaulinės reikšmės apdovanojimui rekomendavo Kauno PPA rūmai, yra UAB „Skubios siuntos“ generalinis direktorius, UAB
„Elinta“ bendraturtis ir vienas iš įkūrėjų, nevyriausybinės organizacijos „The Carbon
War Room“ vienas iš steigėjų, Kosmoso mokslo ir technologijų instituo valdybos
pirmininkas, įvairių kosmoso projektų rėmėjas, savo bendrovėje įdiegęs sistemą „Pasiskirk atlyginimą sau“ ir kitų socialinių projektų iniciatorius.
2015 m. Seimo apdovanojimais už nuopelnus valstybei pagerbti trys rūmų atstovai: tarybos nariai Mečislovas Rondomanskas ir Zigmantas Dargevičius, generalinis
direktorius Vytautas Šileikis.
2014–2015 m. šešiems rūmų nariams buvo įteikti Kauno m. savivaldybės įsteigti
apdovanojimai „Verslo taurai“. 2014 m. juos pelnė UAB „SDG“, AB „Stumbras“ ir
UAB „Baltijos kvapai“, 2015 m. – AB „Lytagra“, UAB „Serfas“ ir UAB „Gerovė“.
Bendruomenės nariai kadencijos laikotarpiu pelnė ir kitų svarbių Ūkio, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijų, Švedijos verslo ir kitų apdovanojimų, Kauno miesto
Santakų garbės ženklų ir kt.
18 lentelė. Seimo ir Kauno m. savivaldybės apdovanojimai
Seimo apdovanojimais įvertinti asmenys 2015 m.
Mečislovas Rondomanskas,
Zigmantas Dargevičius,
Kauno PPA rūmų viceprezidentas Kauno PPA rūmų tarybos narys

Vytautas Šileikis,
Kauno PPA rūmų generalinis
direktorius

Kauno m. savivaldybės apdovanojimai „Verslo taurai“ 2014 m.
UAB „SDG“

AB „Stumbras“

UAB „Baltijos kvapai“

Kauno m. savivaldybės apdovanojimai „Verslo taurai“ 2015 m.
AB „Lytagra“

UAB „Serfas“
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Nominacijos ir apdovanojimai

Rūmų paslaugų analizė

7. Rūmų paslaugų analizė
7.1. Informavimas, konsultacijos, mokymai
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nariams teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, kurios prisideda prie rūmų narių konkurencingumo didinimo.
Nariai konsultuojami verslo plėtros, tarptautinių partnerių paieškos, finansavimo iš
ES fondų, sutarčių ir kitais teisiniais klausimais. Konsultacijos apima ir verslo kultūrų
įtakos, pasiruošimo dalyvauti parodose ir verslo kontaktų renginiuose, b2b, pardavimų ir kitas temas. Teikiama aktuali informacija apie Lietuvos ir ES teisės aktus ir jų
pokyčius, užsienio rinkas ir reikalavimus bei suvaržymus Lietuvos įmonėms, verslo
kontaktų renginius ir parodas, padedama surasti verslo partnerių.

7.1.1. Informavimo paslaugos
Verslo taikos premijos įteikimo ceremonija Osle 2012 05 07

Vladas Lašas apdovanotas tarptautine
Verslo taikos premija 2012 05 07

Seimo apdovanojimus už nuopelnus valstybei M. Rondomanskui ir Z. Dargevičiui įteikė Seimo pirmasis vicepirmininkas Vydas Gedvilas (centre)
2015 07 07

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai veikia visose ES ir beveik visose pasaulio
šalyse. Pridėjus tarptautinę patirtį vykdant projektus su įvairiomis partnerių organizacijomis bei įgyvendinamą Enterprise Europe Network, kuris veikia daugiau nei 60
šalių, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai turi didžiulį tinklą partnerių, kurie
gali padėti nariams įvairiais klausimais.
Organizacijos, veikiančios Enterprise Europe Network tinkle, naudoja specialią
verslo bendradarbiavimo duomenų bazę Business cooperation database, į kurią patenka verslo pasiūlymai iš daugiau nei 60 tinklą sudarančių šalių. Ši duomenų bazė
yra visiems prieinama Kauno PPA rūmų (www.chamber.lt) ir projekto (www.paramaverslui.eu) svetainėse. Duomenų bazėje rūmų darbuotojai skelbia Lietuvos įmonių
pasiūlymus, kurių tikslas gali būti: pirkti, parduoti, pritraukti investicijas, technologinis ir mokslinis bendradarbiavimas, projektų partnerių paieška. Rūmų ir šio projekto
darbuotojai įvertina teikiamas paraiškas skelbimams, jas pakoreguoja ir talpina į duomenų bazę, kur jie bus matomi daugiau nei 60 šalių.
19 lentelė. Lietuvos įmonių pasiūlymų viešinimas
Įmonių pasiūlymų viešinimas

„Verslo taurų“ įteikimas Kauno Rotušėje 2014 03 28

„Verslo taurų“ įteikimas Kauno Rotušėje 2015 02 13
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2012

2013

2014

2015

Patalpinta Lietuvos įmonių pasiūlymų

56

32

30

29

Susidomėjimas patalpintais Lietuvos įmonių
pasiūlymais

81

205

126

116

Lietuvos įmonių susidomėjimas užsienio įmonių
patalpintais pasiūlymais

88

97

90

81

Susidomėjimas įkeltais profiliais fiksuojamas, gauti kontaktai iš susidomėjusios
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šalies persiunčiami profilį sukūrusiai organizacijai. Lietuvos įmonės, norinčios rasti
partnerių, taip pat gali naudotis šia duomenų baze ir joje ieškoti potencialių partnerių
pagal paieškos frazes. 2014 m. atnaujinus duomenų bazę įvesta papildoma funkcija,
kuri leidžia įmonėms užsiprenumeruoti verslo pasiūlymus pagal norimus kriterijus.
Tai leidžia gauti visus naujausius pasiūlymus neinvestuojant papildomo laiko paieškoms. Ši duomenų bazė veikia ne tik kaip priemonė susirasti partnerių, bet ir būdas
atlikti pirminius rinkos tyrimus, įvertinti savo produkto konkurencingumą.
Šios duomenų bazės pasiūlymai yra platinami Enterprise Europe Network ir rūmų
svetainėse, „Rūmų žiniose“, tinklo ir rūmų naujienlaiškiuose. Per 2012–2015 m. laikotarpį buvo atrinkta ir paskelbta 705 preliminariai tinkami Lietuvos rinkai bendradarbiavimo pasiūlymai.
20 lentelė. Užsienio įmonių pasiūlymų viešinimas

11 paveikslas. Atsakymai į Lietuvos įmonių ir užsienio
įmonių/partnerių užklausas
250
205

200

150

100

126
83
81

77

50

Užsienio įmonių pasiūlymų viešinimas

2012

2013

2014

2015

Paskelbta užsienio įmonių pasiūlymų (iš verslo
duomenų bazės)

220

195

151

139

Paskelbta užsienio įmonių pasiūlymų (gautų ne per
verslo duomenų bazę)

30

0

2012

2013

2014

Lietuvos įmonių užklausos

62

132
116

122

57

2015

Užsienio įmonių užklausos

51

7.1.2. Konsultavimo paslaugos

Rūmų darbuotojai, dirbantys su šia duomenų baze, atrenka ir nariams persiunčia
daug žadančius pasiūlymus. Bendra statistika apie išplatintus pasiūlymus ir susidomėjimus pateikiama 19 lentelėje. Rūmų darbuotojai identifikavo, kad įmonės, pasinaudodamos šia paslauga, sudarė 10 kontraktų.
Atsakymai į rūmų narių ir Lietuvos įmonių užklausas, ypač tarptautiniais klausimais, yra viena iš sudedamųjų informavimo paslaugų paketo dalių. Dažniausiai pasitaikančios užklausos yra susiję su užsienio verslo partnerių paieška ir visos galimos
informacijos suradimu, informacija, reikalinga atlikti rinkos tyrimus, informacija apie
reikalavimus ir sertifikatus ir t.t. Daugiausia pateikiamų užklausų yra susiję su ES šalimis, o iš jų beveik 70 proc. sudaro Šiaurės Europa. Šią informaciją rūmų darbuotojai
randa pasinaudodami Enterprise Europe Network tinklo partneriais, veikiančiais tose
šalyse, pateikdami užklausas tiesiogiai arba pasinaudodami vidiniu tinklo intranetu.
Alternatyva šiai priemonei yra užklausų pateikimas dideliam partnerių tinklui.
Šios priemonės yra efektyviausios tiek informacijos kokybės, tiek laiko atžvilgiu. Jei
toje šalyje nėra tinklo partnerių arba neturime asmeninio kontakto, dirbama su Lietuvos arba tos šalies ambasadomis. Informavimo paslauga apima ir tai, kad Kauno PPA
rūmai atsako į užsienio partnerių užklausas apie Kauno regioną ir taip prisideda prie
regiono investicinio patrauklumo. Statistika apie informacines užklausas yra pateikiama 11 paveiksle.

Didėjant rūmų narių poreikiui gauti ne tik informaciją, bet ir detalesnes įžvalgas verslo finansavimo, projektinės veiklos, tarptautinės partnerių paieškos ir kitais
klausimais buvo suaktyvinta konsultacinė veikla. Rūmų esamiems ir potencialiems
nariams buvo teikiamos konsultacijos įgyvendinant projektinę veiklą ir panaudojant
esamų darbuotojų kompetenciją, pasinaudojant „Narys – nariui“ programa, pasikviečiant išorinius ekspertus bei socialinius partnerius.
Rūmuose nuo 2008 m. veikiančio Enterprise Europe Network vienas iš pagrindinių tikslų yra Lietuvos įmonių konkurencingumo didinimas teikiant konsultacijas.
Nuo pat tinklo veiklos pradžios rūmuose ši veikla buvo viena iš pagrindinių, tačiau
per pastarąją kadenciją ir ypač 2015 m. tapo dar svarbesnė. Tai galima matyti ir tinklo
suteiktų konsultacijų lentelėje.
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21 lentelė. Enterprise Europe Network įmonėms suteiktos nemokamos
konsultacijos
Konsultacijų sritis

2012

2013

2014

2015

Konsultacijos inovacijų vadybos ir verslo teisės
klausimais

9

8

8

19

Konsultacijos vystant bendradarbiavimą su
potencialiu verslo partneriu užsienyje

30

30

31

34
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Įmonių tarptautinės plėtros galimybių vertinimas

9

7

16

21

Konsultacijos ir pagalba įmonėms pasiruošiant
dalyvauti tarptautiniuose verslo kontaktų
renginiuose ir misijose

78

112

87

79

Konsultacijos finansavimo iš ES fondų klausimais

11

15

10

32

7.1.3. Verslininkų mokymai
Kauno PPA rūmuose verslininkų mokymai – viena iš populiariausių paslaugų verslui. Informaciniai-konsultaciniai seminarai rengiami siekiant tenkinti verslininkų poreikius visose verslo proceso valdymo srityse, atsižvelgiant į pokyčius verslo aplinkoje.

7.1.3.1. Seminarai
Mokymų, seminarų rinkos situacija pasikeitė Lietuvai gaunant finansavimą iš ES
struktūrinių fondų. Išaugo paslaugų teikėjų skaičius, įmonės gauna tiesioginę paramą
iš fondų ir ministerijų. Rūmai į pokyčius reagavo lanksčiai: buvo stebima rinka, analizuojama, daromos verslininkų apklausos, ieškoma naujų aktualių temų ir patrauklesnių jų pateikimo formų.
Temos parenkamos iš strateginio verslo valdymo, komercinės teisės, finansų valdymo, verslo ir viešojo sektoriaus vadybos, personalo valdymo, biuro administravimo, projektinės veiklos, marketingo, rinkodaros ir kitų sričių.
Renkantis aktualias renginių temas, kurios prisidėtų prie įmonių konkurencingumo didinimo, įtaką darė ir įgyvendinami projektai. Vienas jų – 2012–2013 m. įgyvendintas socialinio dialogo įmonėse projektas, kurio metu įmonių darbuotojai ir vadovai
buvo mokomi efektyviau bendradarbiauti ir pasirašyti kolektyvines sutartis, įsteigti
saugos ir sveikatos komitetus. Iš viso 2012–2013 m. buvo organizuoti 55 renginiai,
kuriuose dalyvavo beveik 1000 atstovų.
Seminarų organizavimo rodikliai atsispindi 22 lentelėje.
22 lentelė. Seminarų organizavimo rodikliai 2012–2015 m.
2012

2013

2014

Įvyko seminarų iš viso

Seminarų organizavimo rodikliai

98

76

63

2015
46

Iš jų komerciniai Kauno PPAR

37

35

34

22

Enterprise Europe Network

17

10

17

13

Marijampolės filiale

4

11

8

10

Kiti

40

20

4

1

1729

1366

1197

740

18

18

19

16

Dalyvių skaičius
Vidutinis dalyvių skaičius seminare

Keičiantis pasaulio geopolitinei aplinkai, keitėsi ir verslininkų mokymų temų po112

reikis. Didelė verslo dalis neteko Rytų rinkų, todėl rūmai stengėsi padėti ieškant verslo partnerių tiek vidaus rinkoje, tiek skverbiantis į naujas eksporto rinkas.
Tai lėmė poreikį organizuoti daugiau seminarų pardavimo tematika: „Pardavimo
kalba“ (lektorius Gintaras Ignatavičius); „Sėkmingas pardavimų valdymas – jokių paslapčių!“ (lektorius Rytis Ambrazevičius); „Efektyvūs pardavimai: tapk profesionalu
per dieną“ (lektorė Žana Dragunova); „Pardavimai atsižvelgiant į skirtingus žmonių
elgesio tipus“ (lektorius Nerijus Šėža); „Konsultacinis pardavimas“ (lektorius Valentinas Marinionok); „Sistemingas pardavimas“ (lektorius Saulius Kubertavičius).
Vykstant pokyčiams darbo rinkoje, tapo aktuali žmogiškųjų išteklių valdymo
tema. Seminarai buvo rengiami kaskart pasikeitus įstatymams darbo santykių srityje:
„Darbo kodekso naujovės. Naujausios teisminės praktikos darbo bylose aptarimas“
(lektorius Tomas Bagdanskis); „Darbo kodekso pakeitimai. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai. Darbo laikas ir jo apskaita“ (lektorė Raimonda Valutienė); „Efektyvi
vadovo įtaka pavaldiniui: psichologinės rekomendacijos“ (lektorė Rosita Lekavičienė); „Darbuotojai nori dirbti! Motyvavimas XXI amžiuje“ (lektorės dr. Rūta Klimašauskienė ir Danguolė Kraskauskienė); „Konfidencialumo sutartys“ (lektorius Tadas
Klimas).
Kauno regiono geografinė padėtis patogi steigtis logistikos centrams. Stingant
šios srities specialistų, rūmai ėmė organizuoti mokymus. „Mokymai, skirti pradedantiems dirbti kelių transporto ekspedicijos vadybininko darbą“ sulaukė didžiulio susidomėjimo. Lektorės Aušros Strazdauskaitės praktiniai patarimai, parengta metodologinė medžiaga tapo ypač naudinga logistikos sektoriaus įmonėms.
Spartus technologijų skverbimasis į verslo procesus atsispindėjo ir rūmų seminarų temose. Verslininkus domino „SEO dirbtuvės ne SEO specialistams“ (lektorius
Vladas Sapranavičius), „Kad internetas uždirbtų pinigus“ (Tomas Stasiukaitis) ir kt.
Vadovams surengti seminarai „Ilgalaikė įmonės sėkmė – viskas vadovo rankose“
(lektorius Rytis Ambrazevičius); „Vadovams: kaip susikurti pelningą verslą, veikiantį
stabiliai kaip laikrodis“ (lektorius Nerius Jasinavičius); „Efektyvūs susirinkimų vedimo pagrindai“, „Įmonės strateginis valdymas: strateginių sprendimų priėmimas“
(lektorius Linas Gudonavičius).
Vienas iš įmonės sėkmės veiksnių yra kokybiškas atsargų valdymas. Žilvino Lapačinsko keletą kartų vestas seminaras „Optimalaus atsargų valdymo pagrindai“ buvo
ypač populiarus tarp gamybos sektoriaus įmonių.
Viešųjų pirkimų tematika verslui buvo nuolat aktuali dėl įstatymo pakeitimų, dokumentų rengimo sudėtingumo, painios tvarkos, vertinimo kriterijų ir pan. Ataskaitiniu laikotarpiu šia tema buvo nuolat rengiami seminarai, kuriuos vedė patyrę lektoriai
Audrius Vaznelis, Gintaras Bleizgys, teisininkai Justina Čeponienė, Jolita Puškorienė.
Verslininkai, siekiantys padidinti savo įmonių efektyvumą, sutvarkyti procesus ir
išspręsti veiklos problemas, taiko šiuolaikinius vadybos sistemos modelius. Vienas
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tokių – LEAN, kurio tęstinius mokymus rūmai organizavo ir kurie sulaukė ypatingo
populiarumo. Diegti šį metodą ėmėsi įvairių sektorių įmonės – gamybininkai, finansinių ir kitų paslaugų verslas.
Rengiantis euro įvedimui Kaune ir periferiniuose rūmų padaliniuose įmonėms
buvo surengti konsultaciniai seminarai: „Mokesčių ir apskaitos naujienos ir aktualijos”, „Praktiniai euro įvedimo aspektai: ką būtina žinoti įmonių vadovams?“, „Euro
įvedimo įtaka finansinei apskaitai. Ką turi žinoti įmonės finansininkai“, „Euras Lietuvoje: privalumai ir trūkumai“. Jie padėjo įmonėms deramai suplanuoti savo veiklą,
iš anksto parengti apskaitos ir kitas informacines sistemas, kad prieš pat euro įvedimą
nepritrūktų išteklių. Nemažą reikšmę turėjo rūmų klubai, kurių aplinkoje verslo įmonių atstovai keitėsi naudinga informacija euro įvedimo klausimais, kaip antai: kaip
įvedus eurą pasikeis apskaita ir atskaitomybė, kaip iš litų į eurus bus perskaičiuoti
mokesčiai, akcijos, pajai, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai. Įmonėms buvo pasiūlyta prisidėti prie „Gerosios verslo praktikos įvedant eurą memorandumo“.
Enterprise Europe Network, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, organizavo informacinius-konsultacinius renginius apie ES teisinę bazę, ES finansavimo šaltinius, mokslinių tyrimų programas, ES vidaus rinkos reikalavimus, inovacijas, verslo bendradarbiavimo bei tarptautiškumo galimybes, skiriant ypatingą dėmesį
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo poreikiams, tuo prisidedant prie Lietuvos verslo
tarptautinio konkurencingumo didinimo ir tarptautinės partnerystės aktyvinimo, Europos Sąjungos konkurencingumo bei inovatyvių kompetencijų bei gebėjimų vystymo.
Į renginius buvo kviečiami pranešėjai iš verslo visuomenės, nacionalinės ar vietinės
valdžios institucijų, viešųjų, mokslo įstaigų.
Per kadenciją pasiekta tam tikros pažangos verslininkų mokymų ir konsultacijų
veikloje. Tobulintas turinys, formos pritraukiant kuo daugiau dalyvių. Tačiau vidutinis nedidėjantis seminarų dalyvių skaičius rodo, kad rūmai turi lanksčiai ir greitai
prisitaikyti prie įmonių kintančių poreikių.
23 lentelė. Populiariausi Enterprise Europe Network organizuoti seminarai
Kauno ir Marijampolės regionuose
Metai

2012

„Švedijos verslo kultūros suvokimas: mitai ir tikrovė“
„Inovacijos ir ženklodara – raktai sėkmingam verslui“
„Kaip sėkmingai pradėti verslą internete“
„Ar Jūsų konkurentai jau turi verslo tvarumo strategiją“
„Marketingo strategijos užsienio rinkoje: problemos ir galimybės“
„Tarptautinė prekyba, sutarčių sudarymas, ginčų sprendimas“
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2013

2014

2015

„Interneto rinkodaros tendencijos 2013 m.“
„Šiaurės šalių lyginamoji analizė ir nišinės galimybės“
„Kaip Europa gali padėti Jūsų verslui? ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimas“
„Tarptautinė prekyba: partnerių paieška, tarptautinės prekybos rizikos mažinimas“
„Pardavimo raktai Rytų rinkose“
„Efektyvi eksporto plėtra pasitelkiant technologijas“
„5 svarbiausi žingsniai žengiant į užsienio rinką“
„Prekybos internetu iššūkiai užsienio rinkose (didmeninės prekybos sistemos internete)“
„Verslumo perspektyvos 2014–2020 m.“
„Kaip išnaudoti partizaninį marketingą užsienio rinkoms?“
„Intelektinės nuosavybės teisių apsauga Kinijoje“
„Praktiniai euro įvedimo aspektai“
„Verslo plėtra augančiose rinkose – kokios galimybės ir iššūkiai Lietuvos įmonėms?“
„Profesionalus dalykinis susitikimas ir reprezentatyvus dalyvavimas parodoje“
„ES struktūrinių fondų parama verslui 2014–2020 m.: finansavimo kryptys, projektų atrankos
kriterijai, įgyvendinimo subtilumai“
„Verslo galimybės Latvijoje“
„Viešųjų pirkimų organizavimas“
„GS1 tarptautiniai standartai prekių ženklinimui ir duomenų kokybei: naujovės ir galimybės“
„Verslo galimybės Prancūzijoje“
„ES struktūrinių fondų parama verslui 2014–2020 m.: finansavimo kryptys, projektų atrankos
kriterijai, įgyvendinimo subtilumai“
„Lenkija – verslo partnerė: ko dar nežinome?“
„Eksporto rinka – Vokietija“
„Doing bussiness: why Estonia?“
„Ką vertėtų žinoti žengiant į užsienio rinkas: Didžioji Britanija ir JAV“
„Eksporto rinkų atrankos metodai nuo atsitiktinumo iki nuoseklios ir sėkmingos tarptautinės
plėtros“

7.1.3.2. Verslo informacinės popietės
Verslo informacinės popietės – tai trumpi informaciniai renginiai, kuriuose verslininkai turi galimybę pateikti aktualią, naujausią informaciją, pristatyti savo paslaugas,
produktus, skaityti pranešimus aktualia tema.
Verslo informacinių popiečių temos:
2012 m.
„Praktinės rekomendacijos jaunam verslininkui“;
„Produkcijos kokybės tikrinimo bei gamybos monitoringo galimybės“;
„Gamybos planavimo iššūkiai, mitai ir naujos galimybės“;
„Tarptautinės mokslo programos – kas naujo?“
2013 m.
„Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga“;
„Lietuvos ir pasaulio finansinė aplinka ir perspektyvos. Smulkaus ir vidutinio
verslo finansavimas AB Citadele banke“;
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„Praktinės rekomendacijos verslui. Naujo verslo finansavimas AB Swedbank.
Bankų verslo anatomija“;
„Galimybių šalis – JAV“;
„Pensijų kaupimas. Pasirinkimo galimybės“;
„Kaip įmonės teisingai ir laiku gali pasinaudoti valstybės teikiamomis lengvatomis savo darbuotojų motyvavimui“;
„Investavimo psichologija“;
„Žvilgsnis į ateities energetiką: laisvoji elektros rinka“.
2014 m.
„Euro įvedimas ir laukiantys iššūkiai“;
„Kitokie finansavimo šaltiniai, kooperacija ir bendruomeniškumas Jūsų verslo sėkmei!“;
„Pasyvaus namo projektavimas + statybos valdymas = ekonomiškas, likvidus ir
ilgalaikę vertę turintis turtas“;
„Rytdienos verslo informacijos apsaugos sprendimai“;
„Mediacija – alternatyvus teismui tarpasmenių, kolektyvinių, verslo konfliktų ir
ginčų sprendimas“;
„Kaip didesnės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimas ir gamyba padeda
didinti įmonės vertę. Kaip to pasiekti“?;
„Naujausias farmacijos ir sveikatos technologijų centras“;
„Ką įmonės vadovas turėtų žinoti apie įmonės buhalteriją ir finansų valdymą“;
„Dizainas – verslo ir gamybos pagrindas“;
„Pridėtinė vertė įmonei ir darbuotojui. Kaupimas papildomai pensijai įmonės lėšomis“.
2015 m.
„Medienos statybos produktų CE ženklinimas – reikalavimai ir galimybės paskatinti pardavimus“;
„Kompiuterinis raštingumas ir saugumas elektroninėje erdvėje“;
„Darbuotojų motyvavimas – ar pakanka tik atlyginimo ir piniginių priedų? Racionaliai panaudojamos įmonės lėšos darbuotojų motyvacijai gerinti“;
„Investavimas į nekilnojamąjį turtą: baimės ir galimybės“;
„LEAN nauda – Jūsų veiklos efektyvumas“;
„Stilingos kelionės kruize“.
„Informacijos yra daug ir ji brangi. Rūmai jos suteikia sistemiškai ir
protinga kaina.“
Jūratė Banienė , UAB „Elodėja“ direktoriaus pavaduotoja
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7.2. Tarptautiniai ryšiai
Svarbiausi Tarptautinių ryšių skyriaus veiklos prioritetai yra įmonių verslo plėtros didinimas tarptautiniu mastu bei darnus tarptautinių ryšių užmezgimas, stiprinimas ir plėtojimas su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis,
užsienio prekybos rūmais, už ekonomiką atsakingais diplomatais bei komercijos atašė.
Veiklai įgyvendinti iškelti šie tikslai:
•• pagalba įmonėms skatinant eksporto augimą ir tarptautiškumą;
•• verslo partnerių paieška (tarptautiniai informaciniai tinklai, duomenų bazės, komercinių pasiūlymų sklaida);
•• rūmų narių informavimas apie užsienio firmų pasiūlymus;
•• informavimas ir konsultavimas apie parodas ir muges užsienyje;
•• konsultacijos tarptautinio verslo organizavimo, tarptautiškumo, verslo kultūrų
bei verslo paramos programų, intelektinės nuosavybės klausimais;
•• verslo plėtros galimybių įvertinimas;
•• seminarai, mokymai;
•• užsienio ir Lietuvos įmonių pristatymų organizavimas;
•• parodų ir mugių užsienyje aplankymo ir dalyvavimo jose organizavimas;
•• verslo misijų (atvykstamųjų ir išvykstamųjų) bei tarptautinių verslo kontaktų
renginių organizavimas;
•• pagalbos įmonėms užtikrinimas tarptautinės konkurencijos aplinkoje;
•• įmonių produkcijos ir paslaugų viešinimas per rūmų tinklus bei tinklines organizacijas;
•• tarptautinių programų ir fondų pritraukimas ir sudarymas galimybių rūmų nariams jais pasinaudoti;
•• tarptautinių projektų paraiškų rengimas, projektų administravimas ir koordinavimas;
•• užsienio svečių ir delegacijų priėmimas, konsultacijos dėl protokolo bei vertimo
paslaugos;
•• integruota Enterprise Europe Network (Europos įmonių tinklo) veikla.
Svarbiausi veiklos akcentai:
•• Teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos konkurencingumo lygio užtikrinimas;
•• Bendradarbiavimo dvišaliu pagrindu plėtra;
•• Teikiamų paslaugų tobulinimas, ypač didelį dėmesį sutelkiant į individualių
įmonių poreikius;
•• Naujų tarptautinių projektinės veiklos programų įgyvendinimas;
•• Įmonių tarptautiškumo didinimas ir naujų rinkų plėtra;
•• Verslumo skatinimas ir antreprenystė;
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•• Pasienio verslo bendradarbiavimo skatinimas;
•• Integruotos Enterprise Europe Network (Europos įmonių tinklo) veiklos stiprinimas.
Pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai
Plėtėsi bendradarbiavimas dvišaliu pagrindu: veikloms stiprinti ir įmonių tarptautiškumui didinti pasirašytos sutartys su Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmais (2014
m.) ir Kalugos prekybos ir pramonės rūmais (2012 m.).
Verslumui skatinti 2015 m. pradėtas naujas tarptautinis projektas Erasmus+ (jaunųjų verslininkų stažuotės užsienio įmonių kompanijose).
Pasienio verslo bendradarbiavimui stiprinti 2014 m. baigtas įgyvendinti 2007–2013
m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKKP bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamas projektas „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“, Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00. Projekto įgyvendinimo metu
padidinti 130 įmonių verslumo ir konkurencingumo gebėjimai projekto teritorijoje bei
sukurtas 4 verslo paramos organizacijų – projekto partnerių, 130 SVĮ ir ugdančiųjų vadovų tinklas, naudojant naują teminę interneto svetainę www.create4compete.com.
Pasitelkiant turimas galimybes ir vykdant intergruotą Enterprise Europe Network
(Europos įmonių tinklo) veiklą, dinamiškai ir efektyviai didinta verslo plėtra tarptautiniu mastu: suorganizuotas 31 tarptautinis verslo kontaktų renginys, kuriuose dalyvavo 200 Lietuvos įmonių, pasirašytos 36 partnerystės sutartys su užsienio partneriais
bendrai veiklai ar prekybiniam bendradarbiavimui.
Daugiau kaip 500 klientų suteiktos praktinės konsultacijos ES finansavimo, verslo
teisės, inovacijų diegimo, verslo plėtros, pasiruošimo dalyvauti tarptautiniuose verslo
kontaktų renginiuose, misijose, vystant bendradarbiavimą su potencialiu verslo partneriu užsienyje klausimais.
Įmonių kompetencija bei konkurencingumas buvo didinamas surengus per 60
praktinių seminarų ir konferencijų bei pritraukiant daugiau kaip 1675 dalyvius.

7.2.1. Tarptautinė verslo plėtra
Intensyvėjant globalizacijai ir tarptautinei integracijai, plečiantis tarptautiniams
mainams, vis didesnę reikšmę įgyja verslo tarptautiškumas. Plėtimasis į naujas rinkas yra svarbus faktorius laipsniškam verslo augimui. Pasitelkę Tarptautinių ryšių
skyriaus specialistų praktinę patirtį, taip pat partnerius, veikiančius visose pagrindinėse rinkose bei bendradarbiaudami su Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje
ekonomikos patarėjais ir komercijos atašė, rūmai buvo pajėgūs savo įmonėms atverti
naujas rinkas ir naujas augimo galimybes. Šiuos tikslus Tarptautinių ryšių skyriaus
specialistai įgyvendino tokiomis tradicinėmis priemonėmis:
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•• atvykstamųjų ir išvykstamųjų verslo misijų bei kontaktų renginių organizavimas;
•• susitikimų su užsienio verslo delegacijomis inicijavimas ir rengimas;
•• tarptautinių verslo plėtros galimybių teikiant konsultacijas ir pagalbą vertinimas;
•• įvairių temų tarptautinių projektų vykdymas.
Ypač pasiteisino novatoriškų metodų taikymas vykdant partnerių paiešką bendrai
veiklai ar prekybiniam bendradarbiavimui:
•• individualių verslo misijų inicijavimas ir rengimas pagal vienos įmonės poreikius (5);
•• Kauno regiono stipriausių pramonės sektorių su atrinktais įmonių profiliais pristatymas tik Šiaurės Europos šalims nuo 2012 m. rengiamame kontaktų renginyje „Vikingų dienos“;
•• pasienio verslo bendradarbiavimo stiprinimas tarp Lietuvos ir Kaliningrado
įmonių pasinaudojant 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKKP bendradarbiavimo per sieną programa (žr. 27 lentelę, 142 psl.);
•• įmonių tarpkultūrinės komunikacijos išmanymo ir tarpkultūrinių santykių valdymo stiprinimas plečiantis į užsienio rinkas (žr. 27 lentelę, 142 psl.).
Per ketverių metų veiklos laikotarpį 200 Lietuvos įmonių buvo suteiktos konsultacijos ir pagalba įmonėms ruošiantis dalyvauti tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose ir tiek pat įmonių dalyvavo organizuotame 31 verslo kontaktų renginyje. Aktyviausiai naujomis tarptautinių augimo galimybėmis pasinaudojo metalo apdirbimo ir
maisto pramonės sektoriuose veiklą vykdančios įmonės.
Populiariausios rinkos verslo augimui: Švedija (8 partnerystės sutartys), Suomija
(4 partnerystės sutartys), Olandija (4 partnerystės sutartys), Prancūzija (4 partnerystės
sutartys), Italija (4 partnerystės sutartys), Danija (3 partnerystės sutartys), Lenkija (3
partnerystės sutartys).
Rūmai išplėtė konsultacijas įmonėms dėl Rusijos embargo: surengė daugiau teminių seminarų apie patekimą į ES rinkas, reikalavimus produktams ir t.t. Taip pat
buvo organizuojami renginiai maisto sektoriui, pvz., maisto sektoriaus įmonių misija
į Ispaniją, verslo kontaktų renginiai Polagra FOOD 2015 ir Tour d‘Europe, kuriuose
sėkmingai dalyvavo 11 Lietuvos įmonių.
„Elmia Subcontractor 2015“ verslo kontaktų renginyje dalyvavome
pirmą kartą. Įspūdžiai yra pakankamai geri, o renginį įvertinčiau
kaip pasisekusį. Nors dalyvavome pirmą kartą, tačiau renginio
metu pavyko rasti gerų kontaktų, gana stipriai prasiplėtė įmonės
žinomumas. Tikrai rekomenduočiau ir kitoms įmonėms pasinaudoti
proga dalyvauti kontaktų mugėse.“
Žydrūnas Matusevičius, Lietuvos įmonės „LITTEC“ pardavimų
vadybininkas
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7.2.2. Europos įmonių tinklo Enterprise Europe
Network veikla
Enterprise Europe Network (Europos įmonių tinklas) yra didžiausias pasaulyje
verslo paramos tinklas. Tinklą sudaro susivieniję svarbiausi Europos verslo paramos
bendruomenės dalyviai, sukūrę vieno langelio principu pagrįstą tinklą, kad padėtų
įmonėms (ypač mažoms ir vidutinėms) didinti savo konkurencingumą, rasti naujų
partnerių, plėsti verslą ir diegti inovacijas. Tinklą sudaro daugiau kaip 600 organizacijų iš daugiau kaip 60 šalių, o jame dirba beveik 4000 patyrusių ekspertų. Didelis partnerių tinklas ir integruota, analogiška veikla visose šalyse sukuria sinergijos efektą ir
suteikia galimybę įmonėms gauti kokybiškas paslaugas.
Kauno PPA rūmai yra tinklo dalis nuo pat įkūrimo pradžios 2008 m. Rūmai su
konsorciumo partneriais, Klaipėdos ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais
bei VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, tuomet pateikė paraišką ir laimėjo galimybę
dalyvauti Europos Komisijos vienoje iš svarbiausių programų ES ekonomikos konkurencingumui didinti Enterprise Europe Network. Ši programa buvo įgyvendinama
iki 2014 m. pabaigos, tačiau įvertinus pridėtinę naudą, kurią tinklas sukūrė Europoje,
programa buvo papildyta naujomis veiklomis, padidintas finansavimas ir iš naujo paskelbtas kvietimas paraiškoms teikti.
2008–2014 m. Kauno PPA rūmai buvo konsorciumo koordinatoriai, todėl ir sekančiu periodu ėmėsi iniciatyvos suburti konsorciumą senųjų narių pagrindu apsvarstant
ir naujų partnerių pritraukimo alternatyvas. Subūrus konsorciumą imtasi veiksmų užtikrinti paraiškos konkurencingumą, o tai buvo atliekama stiprinant darbuotojų kompetenciją ir apjungiant nacionalinius ir tarptautinius lobistinius kanalus.
Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš pagrindinių naujos paraiškos dalių yra konsultacinių paslaugų teikimas, buvo stiprinama rūmų darbuotojų konsultacijų teikimo kompetencija. Kartu su kitais partneriais (Vilniaus ir Klaipėdos PPA rūmais ir VšĮ „Lietuvos
inovacijų centras“) buvo kreiptasi į Ūkio ministeriją ir taip užtikrintas palaikymas iš
Lietuvos pusės, o bendraujant su Eurochambres Inovacijų ir SVV komitetu bei kitais
kanalais buvo derinama pozicija su Europos Komisijos vykdančiąja agentūra, kuri
atsakinga už projekto administravimą. Grėsmių eliminavimas ir veiklų planavimas
padėjo sėkmingai paruošti paraišką tolesnei Enterprise Europe Network veiklai. Kauno PPA rūmai kartu su partneriais pasirašė sutartį 2015–2020 m. projekto veikloms
įgyvendinti. Koordinatoriumi tapo VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, tikintis, kad bus
išspręsta projekto nacionalinio kofinansavimo problema.
Tinklo veikla yra iš dalies finansuojama Europos Komisijos, todėl Lietuvos įmonėms paslaugos yra nemokamos. Enterprise Europe Network veikla yra visiškai integruota į Kauno PPA rūmų veiklą, todėl šioje dalyje nėra išskiriami projekto pasiekimai atskirai – jie yra įskaičiuojami prie bendrųjų rodiklių. Tinklo teikiamos paslaugos
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susideda iš kelių blokų: informacija ir konsultacijos, tarptautinė partnerių paieška ir
verslo plėtra užsienyje, inovacijų, technologijų ir žinių perdavimas, ES verslo aplinkos teisinės bazės įtakojimas.
Per kadencijos laikotarpį ir toliau sėkmingai buvo teikiama informacija ir konsultacijos įmonėms, organizuojami tarptautiniai renginiai, verslo misijos ir verslo
kontaktų renginiai šalia pagrindinių parodų, skatinama inovatyvi įmonių veikla ir
technologijų perdavimas. Beveik visi rodikliai buvo gerinami kiekvienais metais, o
tai yra tinklo ekspertų įdirbio rezultatas. Įgyvendinant veiklas didesnis dėmesys buvo
skiriamas tarptautinei verslo pasiūlymų duomenų bazei, kuri yra nauja ir moderni
priemonė susirasti verslo partnerių.
Pradėjus įgyvendinti naują programą, ši priemonė buvo dar labiau stiprinama ir
ketinama ją paversti itin kokybiškų verslo, technologinių, mokslinių tyrimų bendradarbiavimo pasiūlymų duomenų baze. Norint paskatinti didesnį įmonių tarp Baltijos
jūros regiono bendradarbiavimą buvo pradėtas organizuoti naujo tipo verslo kontaktų renginys „Vikingų dienos“, kurio metu vyksta susitikimai tarp Enterprise Europe Network ekspertų bandant rasti atitikmenis savo regiono įmonių profiliams, patalpintiems duomenų bazėje. Tokiu būdu įmonėms pateikiami geriausi atitikmenys
bei paskleidžiama informacija verslo konsultantams Šiaurės šalyse apie stipriausias,
konkurencingiausias regiono įmones.
Apibendrinant Enterprise Europe Network veiklą 2012–2015 m. galima teigti, kad
buvo tęsiama per ilgus metus sukaupta geroji praktika bei siekiama naujų proveržių
pritaikant naujus metodus.
„Enterprise Europe Network yra nepakeičiamas instrumentas norint
sukurti smulkiam ir vidutiniam verslui palankią aplinką. Tai efektyvi
priemonė, padedanti vietos mažoms ir vidutinėms įmonėms augti, kurti
inovacijas ir generuoti didesnį pelną. Tinklas teikia verslui pritaikytas
paslaugas įmonių finansavimo, inovacijų diegimo ir verslo plėtros
klausimais. Tai paskatina inovatyvų mąstymą ir padeda smulkioms ir
vidutinėms įmonėms patekti į naujas rinkas ES ir visame pasaulyje.“
Joana Drake, Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio
direktorato smulkaus ir vidutinio verslo departamento direktorė

7.2.3. Verslo misijų ir kontaktų renginių analizė
Viena iš efektyviausių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo formų yra dalyvavimas verslo misijose ir kontaktų renginiuose. Kauno PPA rūmai organizuoja atvykstamąsias, išvykstamąsias verslo misijas ir verslo kontaktų renginius įvairiose šalyse.
Atvykstamoji verslo misija – tai užsienio šalies ir Lietuvos verslininkų susitikimai, vykstantys Kaune pagal iš anksto paruoštą programą ir įmonių interesus.
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Išvykstamoji verslo misija – tai Lietuvos ir užsienio šalies verslininkų susitikimai,
vykstantys užsienio šalyje pagal iš anksto paruoštą programą ir įmonių interesus.
Verslo kontaktų renginys – tai įvairių šalių verslininkų susitikimai, vykstantys prie
didelių tarptautinių parodų ar konferencijų pagal iš anksto paruoštą programą ir įmonių interesus.

12 paveikslas. Atvykstamųjų verslo misijų Lietuvos ir užsienio įmonių skaičius
pagal šalis
60
50

2012–2015 m. organizuota 11 atvykstamųjų verslo misijų iš Kinijos, Švedijos,
Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Ispanijos. Atvykstamosiose verslo misijose dalyvavo
100 Lietuvos įmonių ir 40 užsienio šalių įmonių, įvyko 125 susitikimai (žr. 24 lentelę
ir 12 paveikslą). Vienai Lietuvos įmonei vidutiniškai teko 1,25 susitikimo. Aktyviausiai verslo partnerių Lietuvoje ieškojo Švedijos (4 misijos), Vokietijos (3 misijos) ir
Lenkijos (2 misijos) įmonės.
24 lentelė. Atvykstamosios verslo misijos
Užsienio Lietuvos
Susitikimų
įmonių
įmonių
Renginio aprašymas
skaičius
skaičius skaičius

Nr.

Data

Šalis

1.

2012 03 15

Kinija

6

5

12

Kinijos verslo misija įvairių
sektorių įmonėms

2.

2012 03 22*

Švedija

1

3

3

Švedijos individuali verslo misija
baldų sektoriaus įmonėms

3.

2012 12 03*

Švedija

1

5

5

Švedijos individuali verslo misija
marškinių gamybos įmonėms

4.

2013 04 15*

Lenkija

1

1

1

Lenkijos individuali verslo misija
svarainių augintojams

5.

2013 09 10*

Švedija

4

20

23

Švedijos verslo misija įvairių
sektorių įmonėms

6.

2013 12 03*

Švedija ir
Lenkija

5

13

13

Švedijos ir Lenkijos verslo misija
įvairių sektorių įmonėms

7.

2014 05 19*

Vokietija

1

2

2

Vokietijos individuali verslo misija
metalo apdirbimo įmonėms

8.

2014 05 20*

Vokietija

13

39

51

Vokietijos verslo misija įvairių
sektorių įmonėms

9.

2014 10 29

Rusija

2

4

4

Rusijos verslo misija transporto ir
elektros prietaisų sektorių įmonėms

10.

2015 08 24*

Vokietija

1

3

3

Vokietijos individuali verslo misija
metalo apdirbimo įmonėms

11.

2015 10 02

Ispanija

5

5

8

Ispanijos verslo misija įvairių
sektorių įmonėms

40

100

125

Iš viso
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7.2.3.1. Atvykstamosios verslo misijos 2012–2015 m.

40

44
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5
6

0

Kinija

15

9

5
3

Švedija

Lenkija

Vokietija

4
2
Rusija

5
5
Ispanija

Šalys

Užsienio įmonių skaičius

Švedijos verslo misija Kaune 2013 09 11

Lietuvos įmonių skaičius

Vokietijos verslo misija Kaune 2014 05 20

7.2.3.2. Išvykstamosios verslo misijos 2012–2015 m.
2012–2015 m. organizuotos 6 išvykstamosios verslo misijos į Suomiją, Nyderlandus, Rusiją, Vokietiją ir Ispaniją. Dalyvių ir kontaktų skaičius pateikiamas 25 lentelėje. Per šį laikotarpį daugiau buvo organizuota verslo kontaktų renginių, kuriuos galima pavadinti daugiašalėmis išvykstamosiomis verslo misijomis. Tokius pasikeitimus
lėmė ir Enterprise Europe Network veikla.
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25 lentelė. Išvykstamosios verslo misijos
Nr.

Data

Užsienio Lietuvos
įmonių
įmonių
skaičius skaičius

Šalis

Kontaktų
skaičius

1.

2012 02 08*

Suomija

6

6

32

2.

2013 02 18

Vokietija

2

1

2

3.

2012 03 12*

Nyderlandai

8

4

20

4.

2012 03 15*

Rusija

9

1

9

5.

2012 09 12*

Rusija

22

9

43

6.

2015 06 03*

Ispanija

58

4

59

105

25

165

Iš viso

5.

2013 05 21* Danija, JAV

4

5

6

6.

Rusija, Švedija,
2013 05 29* Latvija, Lenkija,
Suomija, Estija

25

9

44

7.

2013 06 17*

Suomija, Danija,
Rusija

4

1

4

8.

2013 09 16* Vokietija, Suomija

2

2

2

9.

2013 11 12* Švedija

8

4

11

14

7

18

8

4

9

9

4

9

Renginio aprašymas
Lietuvos verslo misija į Suomiją
turizmo sektoriaus įmonėms
Lietuvos verslo misija į Vokietiją
parodos AMBIENTE metu
Lietuvos verslo misija į
Nyderlandus metalo apdirbimo
įmonėms
Lietuvos verslo misija į
Kaliningradą
Lietuvos verslo misija Kaliningrade
įvairių sektorių įmonėms
Lietuvos verslo misija į Ispaniją
vyno ir aliejaus importuotojams

10.
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7.2.3.3. Verslo kontaktų renginiai 2012–2015 m.
2012–2015 m. organizuota 14 verslo kontaktų renginių. Du iš jų vyko Lietuvoje
(Vilniuje), trys – Vokietijoje, keturi – Švedijoje, po vieną Lenkijoje, Latvijoje, Danijoje, Rusijoje ir Nyderlanduose. Verslo kontaktų renginiuose dalyvavo 159 užsienio
įmonės ir 71 Lietuvos įmonė, įvyko 239 susitikimai (žr. 26 lentelę ir 13 paveikslą).
Vienai Lietuvos įmonei vidutiniškai teko 3,36 susitikimo. Renginiai buvo skirti medienos ir baldų, maisto, metalo apdirbimo ir kitų sektorių įmonėms.
26 lentelė. Verslo kontaktų renginiai
Nr.

1.

2.

3.

4.

Data

Šalis

Užsienio
įmonių
skaičius

Švedija, Latvija,
Rusija, Estija,
2012 06 18*
Taivanas,
Nyderlandai

16

2012 09 19* Vokietija, Lenkija

5

Lietuvos
įmonių
skaičius
3

1

Renginio aprašymas

19

VKR „Baltic Business
Arena“ įvairių sektorių
įmonėms

Švedija, Lenkija,
Čekija, Suomija,
Belgija, Vokietija,

22

10

26

Danija, Švedija,
2013 03 21* Norvegija, Estija,
Izraelis, Ukraina

13

10

47

2012 11 06*

Lenkija, Italija,
Baltarusija

12.

2015 09 22*

13.

2015 11 05* Belgija

2

1

2

14.

2015 11 10*

27

10

37

159

71

239

Iš viso

Susitikimų
skaičius

5

11.

Švedija, Danija,
Suomija, Tailandas,
Slovėnija, Pietų
Korėja, Lenkija
Vokietija, Čekija,
2015 02 24* Lenkija, Ukraina,
Slovėnija
2014 11 11*

VKR „AMB 2012“
metalo apdirbimo
įmonėms
VKR „Elmia
Subcontractor Connect“
metalo apdirbimo
įmonėms
VKR „Baldai 2013“

* Enterprise Europe Network projekto veikla

VKR „Contact“ metalo
apdirbimo įmonėms
VKR „Polagra Food“
maisto pramonės
įmonėms
VKR „Tour d‘Europe“
maisto pramonės
įmonėms
VKR „Elmia
Subcontractor Connect“
metalo apdirbimo
įmonėms

13 paveikslas. Verslo kontaktų renginių dalyvių ir kontaktų skaičius
120
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2012
Susitikimų skaičius
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VKR „Baltechnika
2013“, skirtas inžinerinės
pramonės įmonėms
VKR „Baltic Business
Arena“ įvairių sektorių
įmonėms
VKR „Rusija-Europa:
bendradarbiavimas be
sienų“
VKR „EMO 2013“
metalo apdirbimo
įmonėms
VKR „Elmia
Subcontractor Connect“
metalo apdirbimo
įmonėms
VKR „Elmia
Subcontractor Connect“
metalo apdirbimo
įmonėms

2013

2014

Užsienio įmonių skaičius
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, organizuodami verslo misijas ir verslo
kontaktų renginius, bendradarbiauja su kitų šalių prekybos ir pramonės rūmais bei Europos įmonių tinklo partneriais ir kitomis organizacijomis. Dauguma šių renginių yra
finansuojama iš Europos įmonių tinklo projekto. Įmonės dengia tik savo darbuotojų
kelionės kaštus, kartais moka nedidelį dalyvio mokestį.
Didžiausią kontaktų skaičių ir naudą turi tos įmonės, kurios dalyvauja verslo
kontaktų renginiuose, nes jie organizuojami kartu su didelėmis Europos parodomis.
Lietuvos įmonės turi papildomą galimybę susipažinti su parodoje pristatomomis naujovėmis, produktais ir paslaugomis. Potencialių susitikimų skaičius padidėja kelis
kartus. Informacija ir konsultacijos įmonėms teikiamos prieš renginį, renginio metu
ir po renginio. Įmonėms siūlomos papildomos paslaugos, identifikuojami Lietuvos ir
užsienio įmonių partnerystės susitarimai (PA – Partnership Agreement). Per 2012–
2015 m. identifikuoti 34 partnerystės susitarimai.

7.2.4. Regiono verslo galimybių viešinimas užsienyje
ir užsienio delegacijoms
Tarptautinių ryšių užmezgimas, stiprinimas ir plėtojimas su užsienio prekybos rūmais, LR diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, LR atstovybėmis
tarptautinėse organizacijose, už ekonomiką atsakingais diplomatais užsienyje ir komercijos atašė, Kauno miesto partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis, kuriose
Kauno miestas turi narystės statusą, rūmams ir jų nariams suteikia galimybę būti matomiems tarptautinėje erdvėje.
Vizitų bei susitikimų metu Kauno PPA rūmų darbuotojai pristato Kauno regiono
ekonominę situaciją, perspektyviausius pramonės sektorius bei įmones, bendradarbiavimo ir verslo plėtros galimybes, sukauptą patirtį vykdant tarptautinius projektus. Per
ketverius metus vyko 72 renginiai ir įvairūs pristatymai (žr. 14 paveikslą).

Viešinimas
2012 m.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

14 paveikslas. Renginių skaičius
11.

30
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24

12.

19

20
15

15

14

10

13.

5
0

2012

2013

2014
Renginių skaičius
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2015

14.

Suomijos verslininkų delegacijos vizitas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Perskaitytas pranešimas „Ekonomikos perspektyvos Kaune“.
Tarptautinio projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ įžanginė konferencija Kaliningrade. Perskaitytas pranešimas.
Tarptautinis praktinis seminaras Tamperėje (Suomija) Elmy ekonomikos plėtros, energijos ir aplinkosaugos centre. Perskaityti pranešimai „Lietuvos rinkos“ ir „Lietuvos verslo kultūra“.
Ispanijos nacionalinės šventės minėjimas Ispanijos Karalystės ambasadoje.
Vokietijos Bergstraße rajono delegacijos vizitas. Aptartos bendradarbiavimo
galimybės.
Susitikimas su Indijos verslo delegacija. Pristatyta Kauno miesto verslo ir
investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Baltarusijos delegacijos (Gardino Jankos Kupalos universitetas, Polocko
valstybinis universitetas, Inovacijų asociacija Respublikanskij Centr Transfera Technologij) vizitas. Pristatyta Kauno regiono ekonomika bei perspektyviausios Kauno regiono įmonės.
Grenoblio (Prancūzija) Joseph Fourier universiteto viceprezidento prof. Georges Weil bei MINATEC atstovės Armelle Domas vizitas. Pristatytas Kauno
regiono inovacijų potencialas.
„Global Export Managment Solutions, Inc.“ atstovų vizitas Kauno PPA rūmuose. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Vidaus rinkos reguliavimo tarnybos (Ispanija) projekto vadovės Ulrika Rendel vizitas Kauno PPA rūmuose. Pristatytas Kauno regiono ekonomikos potencialas.
Kinijos delegacijos vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė
aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Indonezijos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prof. dr. H.
Bomer Pasaribu bei pirmosios sekretorės E. Riris Wusananingdyah vizitas.
Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Nyderlandų Karalystės ambasados nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus
J.E. Kornelio Willem Spanns vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Zaporožės prekybos ir pramonės rūmų atstovų vizitas Kauno PPA rūmuose.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Didžiosios Britanijos ambasadoriaus David John Hunt vizitas Kauno PPA rūmuose. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Kinijos Heilogjiang provincijos delegacijos vizitas. Pristatyta Kauno miesto
verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo
plėtra.
„Wayrite Investments Ltd.“ (Nigerija) verslo plėtros vadovės Temisan Akerewusi vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos
bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų prezidento A. V. Zinoviev vizitas
Kauno PPA rūmuose.
Ispanijos Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje Migelio Ariaso Estevezo vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Moldovos prekybos ir pramonės rūmų viešųjų ryšių specialisčių ir Armėnijos
plėtros agentūros viešųjų ryšių specialistės ir personalo vadovės vizitas. Pristatyta rūmų veikla bei viešųjų ir tarptautinių ryšių valdymas.
Kauno LEZ valdančio belgų konsorciumo AOI NV direktoriaus Freddy Opsomer ir Antverpeno universiteto studentų vizitas. Pristatyta Kauno miesto
verslo ir investicinė aplinka.
Čekijos – Baltijos prekybos rūmų direktoriaus Karel Sikora ir verslo plėtros
direktoriaus Ladislav Kubiznak vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos vizitas Kauno PPA rūmuose. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo
galimybės ir verslo plėtra.
Böblingeno (Vokietija) delegacijos vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir
investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

2014 m.
1.

2013 m.
1.

2.

Enterprise Europe Network metinė konferencija Vilniuje. Perskaitytas pranešimas „Verslas su Lietuva: internacionalizacijos stiprinimas ir galimybių sukūrimas”.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
bendradarbiavimo per sieną programos metinė konferencija Ryne. Perskaitytas pranešimas „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir
konkurencingumui didinti“: projekto pasiekimai“.
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ES projekto „Profesinio mokymo vidinių kokybės užtikrinimo mechanizmų
sukūrimas ir diegimas Marijampolės profesinio rengimo centre“ konferencija. Perskaitytas pranešimas.
Pasaulio lietuvių verslo forumas. Atstovauta rūmams susitikimuose su pranešėjais ir dalyviais.
Dalyvauta Estijos Respublikos prezidento priėmime ir LPPAR asociacijos organizuotame Estijos – Lietuvos verslo forume.
Atstovauta Kauno PPA rūmams bendrame su Kauno miesto meru renginyje
priimant ECOSOC (Europos socialinio ir ekonominio komiteto) prezidentą.
GEFI kompanijos iš Italijos atstovės Roberta Rofi vizito metu aptartos galimybės regiono amatų įmonėms dalyvauti tarptautinėje parodoje Milane „AF
– L‘Artigiano Fiera“.
KTU mokslo parko konferencija. Perskaitytas pranešimas „Mokslo ir verslo
bendradarbiavimas“.
Norvegijos konsulato (Royal Norwegian Consulate) atidarymas. Atstovauta
rūmams atidarant naujas patalpas Kaune.
Susitikimas su projekto partneriais iš Italijos Grosseto miesto.
Aptartos baigiamo projekto išdavos, sutarta dėl baigiamojo susitikimo programos, atstovauta rūmams.
Švedijos nacionalinė šventė. Atstovauta rūmams renginyje, skirtame Švedijos
nacionalinei šventei.
Grenoblio – Kauno susigiminiavusių miestų komiteto posėdis.
Rygos miesto delegacijos vizitas. Aptartos Kauno ir Rygos miestų bendradarbiavimo galimybės ekonomikos srityje, pristatytos Kauno regiono ekonomikos galimybės bei pažangiausios įmonės.
Susitikimas su Joanna Lavan, Alfran Creating Global Opportunities vadove.
Aptartos bendradarbiavimo galimybės

2.

Enterprise Europe Network metinė konferencija Turine. Konferencijos metu
dalyvauta keturiuose oficialiuose susitikimuose su Airijos, Jungtinės Karalystės (Yorkas, Oksfordas, Londonas), Švedijos atstovais, taip pat susitikta su
kolegomis iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Vokietijos
(Leipcigas, Štutgartas, Böblingenas, Berlynas), Austrijos, Italijos ir kitais atstovais (apie 40 susitikimų). Aptartos bendradarbiavimo galimybės, pasikeista verslo aplinkos informacija, pristatytos įmonės, norinčios plėtoti verslą jų
regionuose.
Vizitas į Graikiją. Kartu su Kauno miesto savivaldybės atstovais dalyvauta
8 valstybių projekto partnerių susitikime Salonikuose (Graikija). Susitikimo
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metu buvo diskutuojama apie jaunimo vaidmenį įtvirtinant miesto ir regiono
įvaizdį.
Vizitas į Norvegiją. Dalyvauta Lietuvos – Norvegijos prekybos rūmų atidaryme Osle. Dalyvauta 40 susitikimų su vietos verslo ir politikos atstovais.
Ulsteinvik mieste įvyko susitikimas su laivų statybos klasterio atstovais ir
aptartos galimybės dėl bendradarbiavimo su Lietuvos įmonėmis. Susitarta dėl
verslo misijos.
Renginys Suomijos ambasadoje „Tamperės regiono galimybių pristatymas“.
Pristatyti Kauno ir Tamperės miestų bendradarbiavimo pasiekimai.
Siameno delegacijos vizitas. Susitikimas su Kauno miesto partnerio Siameno
(Kinija) delegacija, atsakinga už tarptautinę prekybą ir ekonominį bendradarbiavimą. Aptartos bendradarbiavimo galimybės bei pristatyta Kauno verslo
aplinka.
Susitikimas su garbės konsulais. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Susitikimas su Gruzijos ambasadore Lietuvoje Khatuna Salukvadze. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo
galimybės ir verslo plėtra.
Susitikimas su Suomijos ambasados atstovais. Pristatyta Kauno miesto verslo
ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Susitikimas su Suomijos garbės konsulu Leonidu Donskiu. Suomijos Nepriklausomybės dienos 97-ųjų metinių minėjimas.
Susitikimas su Baltarusijos garbės konsulu Michael A.H. Rye bei patarėju/ auditoriumi Mike Parry iš Velso. Pristatyta Kauno PPA rūmų veikla bei Kauno
regiono ekonominė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Susitikimas su Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmų (Japonija) pirmininku
Takao Sawada ir Japonijos – Lietuvos mainų centro vadovu Kenjiro Tamaki.
Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Susitikimas su Verslo ir inovacijų centro valdybos nariu Pietro de Martino
(Italija) ir su verslo plėtros valdybos nariu Fokke Martini (Olandija). Susitikimo metu pristatyta Kauno verslo aplinka, mokslo, studijų ir verslo centrai –
slėniai, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Švedijos nacionalinės dienos paminėjimas. Susitikimas su Švedijos ambasadore Cecilia Ruthström –Ruin bei Švedijos garbės konsule Jurgita Grigiene.
Suomijos konsulato atidarymas Kaune. Atstovauta rūmams.
Japonijos delegacijos vizitas Kauno PPA rūmuose. Susitikimo metu pristatyta
Kauno verslo aplinka, mokslo, studijų ir verslo centrai – slėniai, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Susitikimas su Japonijos ambasadore Lietuvoje Kazuko Shiraishi, Izumiotsu
miesto meru Haruhiko Ito, Izumiotsu prekybos, pramonės rūmų pirmininku
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17.

18.

19.
20.

21.

Takao Sawada, Ueda Warehouse Co., Ltd. prezidentu Nobuyuki Ueda, Subaru
CarBell Co., Ltd. prezidentu Toshihiro Yukimoto, Kayama Toki Sokuryo Office prezidentu Keiichi Kayama, Nacks Co., Ltd. prezidentu Fusao Nakamura,
Kurumatani Co., Ltd. prezidentu Yoshihiro Kurumatani, Ootsu Express Co.,
Ltd. prezidentu Hiroshi Asano. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Tripolio miesto mero dr. Nader Al Ghazal ir tarybos nario Mohamad Chamsin
oficialus vizitas. Aptartos bendradarbiavimo galimybės tekstilės, medienos
apdirbimo, baldų pramonės, medinių namų statybos sektoriuose.
Tarptautinė konferencija „Shifting inter – regional balance: EU – East Asia
economic cooperation“. Perskaitytas pranešimas „Kuo Kauno regionas patrauklus Rytų Azijos verslininkams“.
Verslo misija iš Magdeburgo (Vokietija). Perskaityti pranešimai „Kauno regiono ekonomika“ ir „Lietuvos verslo kultūra“.
Projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ baigiamoji konferencija Marijampolėje. Perskaitytas
pranešimas „Kaip pasiekti visapusišką, nenutrūkstamą ir tęstinį rezultatą?“.
Garbės konsulo iš Saudo Arabijos Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz vizitas Kauno LEZ. Susitikimo metu pristatyta Kauno PPAR veikla bei vykdomos funkcijos. Aptartos bendradarbiavimo galimybės ir ekonominių ryšių
vystymas tarp Kauno ir Jaddah miestų.

2015 m.
1.

2.

3.
4.

5.

Vokietijos ambasados Vilniuje ambasadorės pavaduotojo Michael Morgenstern vizitas. Vizito metu pristatyta rūmų veikla bei funkcijos, Kauno investicinė aplinka, aptartas bendradarbiavimas su Vokietijos ir Baltijos šalių užsienio
prekybos rūmais bei galimos bendradarbiavimo formos su Vokietijos ambasados Vilniuje Ekonomikos skyriumi.
Böblingeno apskrities prekybos ir pramonės rūmų bei valdžios atstovų delegacijos vizitas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Vyko diskusija
apie valdžios ir verslo organizacijų bendradarbiavimą. Pristatyta Kauno miesto tarptautiniai ryšiai, investicinė aplinka.
Grenoblio – Kauno komiteto susitikimas tolesniam bendradarbiavimui aptarti
ir bendriems projektams inicijuoti.
Zugdidi miesto savivaldybės delegacijos vizitas. Vizito tikslas – susipažinti su
Kauno PPAR vykdoma veikla ir funkcijomis, Kauno miesto ir regiono ekonomika, pasiekimais pritraukiant Europos Sąjungos paramos lėšas, naujovėmis,
atrasti gerosios praktikos pavyzdžių.
Ispanijos (Mursija) įmonių verslo misija. Pristatyta Kauno regiono investicinė
aplinka.
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Ispanijos nacionalinės šventės minėjimas Ispanijos Karalystės ambasadoje.
Kauno miesto ir regiono ekonominio potencialo pristatymas diplomatams,
išvykstantiems į Lietuvos diplomatines atstovybes vykdyti ekonomines funkcijas.
Izumiotsu miesto mero Haruhiko Ito ir Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmų
pirmininko Takao Sawada vizitas Kauno PPA rūmuose. Vizito metu aptartos
tolesnio bendradarbiavimo galimybės verslo ir pramonės srityse pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
Projekto „Chemical Movetech“ „Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas” - 2013-1-TR1-LEO05-47543 partnerių susitikimas Varšuvoje.
Posėdis „Santakos“ slėnyje. Posėdžio metu patartos galimos bendradarbiavimo galimybės tarp Kauno miesto ir Grenoblio miesto atskirų organizacijų ir
institucijų.
Projekto „Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas – EPIC 2013-1-PL1LEO05-37888“, baigiamasis partnerių susitikimas Sicilijoje.
Susitikimas su Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus atstovais.
Susitikimas su Rumunijos ambasadoriumi Lietuvoje Adrian Balanescu. Pristatyta Kauno regiono investicinė aplinka.
Susitikimas su Tripolio miesto savivaldybės tarybos nariu Mohamad Chamsin.
Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Tarptautinė projekto konferencija „Europos kelias. Jaunimo įtraukimas į aktyvią pilietinę veiklą ir darbo rinką“. Skaitytas pranešimas „Jaunimo verslumo
skatinimas“ bei pristatytas vykdomas Kauno PPA rūmų projektas Erasmus+.

15 paveikslas. Užsienio delegacijos
25

16
15
12
10

Siekiant sudaryti galimybes tarptautinio verslo plėtrai bei stiprinimui, naujų projektinių idėjų realizavimui, Kauno PPA rūmai nuosekliai mezgė, stiprino ir plėtojo
tarptautinius ryšius su užsienio prekybos rūmais, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, Lietuvos Respublikos atstovybėmis
tarptautinėse organizacijose, už ekonomiką atsakingais diplomatais užsienyje ir komercijos atašė.
Viena iš tarptautinių ryšių plėtros formų – tai užsienio svečių ir delegacijų priėmimai. Susidomėjimą užmegzti ryšius su rūmais parodė ne tik diplomatinės atstovybės
ir užsienio rūmai, bet ir akademinė visuomenė bei tarptautinių privačių kompanijų
atstovai ne tik iš Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Čekijos ar Nyderlandų, bet ir iš
Libano, Saudo Arabijos, Indijos ar Japonijos. Bendras vizitų skaičius – 57 (žr. 15
paveikslą).
132

9

5
0

2012

2013

2014

2015

Delegacijų skaičius

2012 m.
1.
2.

3.

4.
5.

Užsienio delegacijos

20

20

6.
7.
8.

9.

Vokietijos Bergstraße rajono delegacijos vizitas. Aptartos bendradarbiavimo
galimybės.
Susitikimas su Indijos verslo delegacija. Susitikimo metu pristatyta Kauno
miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir
verslo plėtra.
Baltarusijos delegacijos (Gardino Jankos Kupalos universitetas, Polocko
valstybinis universitetas, Inovacijų asociacija Respublikanskij Centr Transfera Technologij) viztas. Pristatyta Kauno regiono ekonomika bei perspektyviausios Kauno regiono įmonės.
Grenoblio (Prancūzija) Joseph Fourier universiteto viceprezidento prof. Georges Weil bei MINATEC atstovės Armelle Domas vizitas.
Global Export Managment Solutions, Inc. atstovų vizitas Kauno PPA rūmuose. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Vidaus rinkos reguliavimo tarnybos (Ispanija) projekto vadovės Ulrika Rendel vizitas Kauno PPA rūmuose.
Kinijos delegacijos vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė
aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Indonezijos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prof. dr. H.
Bomer Pasaribu bei pirmosios sekretorės E. Riris Wusananingdyah vizitas.
Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Nyderlandų Karalystės ambasados nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus
J.E. Kornelio Willem Spanns vizitas.
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10. Zaporožės prekybos ir pramonės rūmų atstovų vizitas Kauno PPA rūmuose.
Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
11. Didžiosios Britanijos ambasadoriaus David John Hunt vizitas Kauno PPA rūmuose.
12. Kinijos Heilogjiang provincijos delegacijos vizitas. Pristatyta Kauno miesto
verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo
plėtra.
13. Wayrite Investments Ltd. (Nigerija) verslo plėtros vadovės Temisan Akerewusi
vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
14. Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų prezidento A. V. Zinoviev vizitas
Kauno PPA rūmuose.
15. Ispanijos Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje Migelio Ariaso Estevezo vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
16. Moldovos prekybos ir pramonės rūmų viešųjų ryšių specialisčių ir Armėnijos
plėtros agentūros viešųjų ryšių specialistės ir personalo vadovės vizitas.
17. Kauno LEZ valdančio belgų konsorciumo AOI NV direktoriaus Freddy Opsomer ir Antverpeno universiteto studentų vizitas. Pristatyta Kauno miesto
verslo ir investicinė aplinka.
18. Čekijos – Baltijos prekybos rūmų direktoriaus Karel Sikora ir verslo plėtros
direktoriaus Ladislav Kubiznak vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
19. Suomijos – Lietuvos prekybos asociacijos vizitas Kauno PPA rūmuose. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo
galimybės ir verslo plėtra.
20. Böblingeno (Vokietija) delegacijos vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir
investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Som Sekhar vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka
Vestfoldo (Norvegija) mokytojų vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka.
Ispanijos garbės konsulo Enrique Palomino vizitas Kauno PPA rūmuose. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka.
Kompanijos „Buck Consultants International“ konsultantų Maurice Kuipers
ir Frank de Bruin MSc vizitas. Kauno regiono ekonominės aplinkos pristatymas.
Nyderlandų ambasados Lietuvoje patarėjo ekonomikos klausimais Edvino
Varkalos bei stažuotojo Koen Huisman vizitas: Kauno PPA rūmų ir Kauno
regiono ekonomikos pristatymas.
Konsultantų įmonės savininko Shan Jafari iš Norvegijos ir kolegos Avinash
Ramchandra Bokil iš Indijos vizitas. Aptartos investavimo Lietuvoje galimybės.
„GEFI“ kompanijos iš Italijos atstovės Roberta Rofi vizitas Kauno PPA rūmuose. Aptartos bedradarbiavimo galimybės rengiant parodas.
Čekijos – Baltijos prekybos rūmų direktoriaus Karel Sykora vizitas Kauno
PPA rūmų Jonavos atstovybėje.
Kinijos Liaudies Respublikos ambasados Ekonomikos ir prekybos skyriaus
sekretorių vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka.
Makedonijos prekybos rūmų atstovų Branko Azeski ir Sofce Jovanovska vizitas. Pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
Creating Global Opportunities vadovės Joanna Alfran vizitas. Aptartos bendradarbiavimo galimybės teikiant Lietuvos įmonėms pagalbą Jungtinėje Karalystėje: verslo partnerių paieška, pardavimas, pirkimas arba investavimas.
Projekto partnerių iš Italijos Grosseto miesto vizitas. Aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės ir projektinė veikla.
Projekto partnerių iš Kaliningrado miesto vizitas. Aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės ir projektinė veikla.

2013 m.
1.
2.

3.
4.

Suomijos studentų vizitas. Pristatyta Lietuvos verslo kultūra ir Kauno regiono
ekonomika.
Rygos miesto delegacijos vizitas. Aptartos Kauno ir Rygos miestų bendradarbiavimo galimybės ekonomikos srityje, pristatytos Kauno regiono ekonomikos galimybės bei pažangiausios įmonės.
EU-OSHA direktorės Christa Sedlatschek vizitas. Aptartos bendradarbiavimo
galimybės.
Rygos Tarptautinės ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos prof.
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2014 m.
1.

2.

3.

Garbės konsulo Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz iš Saudo Arabijos vizitas. Aptartos bendradarbiavimo galimybės ir ekonominių ryšių vystymas tarp
Kauno ir Jaddah.
Zugdidi miesto savivaldybės (Gruzija) delegacijos vizitas. Pristatyta Kauno
miesto ir regiono ekonomika, pasiekimai pritraukiant Europos Sąjungos paramos lėšas.
Lietuvos Respublikos ekonomikos diplomatų suvažiavimas.
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Gruzijos amabasadorės Khatuna Salukvadze vizitas Kauno PPA rūmuose.
Susitikimo metu buvo pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka,
aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra.
5. Rumunijos ambasadoriaus Adrian Balanescu vizitas Kauno PPA rūmuose.
Susitikimo metu pristatyta Kauno miesto verslo ir investicinė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir verslo plėtra
6. Suomijos ambasados atstovų vizitas. Tamperės regionui pristatymas (vyraujantys sektoriai, investicijos). Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
7. Baltarusijos garbės konsulo Michael A.H. Rye bei patarėjo – auditoriaus Mike
Parry iš Velso vizitas. Pristatyta Kauno PPA rūmų veikla bei Kauno regiono
ekonominė aplinka, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
8. Susitikimas su Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmų (Japonija) pirmininku
Takao Sawada ir Japonijos – Lietuvos mainų centro vadovu Kenjiro Tamaki.
Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės.
9. Verslo ir inovacijų centro valdybos nario Pietro de Martino (Italija) ir verslo plėtros valdybos nario Fokke Martini (Olandija) vizitas. Susitikimo metu
pristatyta Kauno verslo aplinka, mokslo, studijų ir verslo centrai – slėniai,
aptartos bendradarbiavimo galimybės.
10. Švedijos ambasadorės Cecilia Ruthström – Ruin vizitas. Susitikimo metu pristatyta Kauno verslo aplinka, mokslo, studijų ir verslo centrai – slėniai, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
11. Izumiotsu miesto mero Haruhiko Ito, Izumiotsu prekybos rūmų prezidento Takao Sawada, Fuji Ltd. prezidento Kiyokazu Fujii, Comet Co., Ltd. prezidento
Toshihiko Isaka, Sone Automobile Co., Ltd. prezidento Sanji Noi, Izumiotsu
miesto Bendrųjų reikalų departamento vadovo Tomoharu Kashiba, JLEC atstovas Kenjiro Tamaki vizitas Kauno PPA rūmuose. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
12. Tripolio miesto mero dr. Nader Al Ghazal ir tarybos nario Mohamad Chamsin
oficialus vizitas. Aptartos bendradarbiavimo galimybės tekstilės, medienos
apdirbimo, baldų pramonės, medinių namų statybos sektoriuose.

4.

2015 m.
1.

2.

Böblingeno apskrities prekybos ir pramonės rūmų bei valdžios atstovų delegacijos vizitas. Vyko diskusija apie valdžios ir verslo organizacijų bendradarbiavimą. Pristatyta Kauno miesto tarptautiniai ryšiai, investicinė aplinka.
Izumiotsu miesto mero Haruhiko Ito ir Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmų
pirmininko Takao Sawada vizitas Kauno PPA rūmuose. Vizito metu aptartos
tolesnio bendradarbiavimo galimybės verslo ir pramonės srityse pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Siameno (Kinija) delegacijos vizitas. Aptartos bendradarbiavimo galimybės
bei pristatyta Kauno verslo aplinka.
Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus ministro patarėjo – vadovo Henryk Szymański, pirmojo sekretoriaus Krzysztof
Januszkiewicz ir specialisto Antoni Żakiewicz vizitas. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Tripolio miesto (Libanas) savivaldybės tarybos nario dr. Mohamad Chamsin
vizitas. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Vokietijos ambasadorės pavaduotojo Michael Morgenstern vizitas. Vizito
metu pristatyta rūmų veikla bei funkcijos, Kauno investicinė aplinka, aptartas
bendradarbiavimas su Vokietijos ir Baltijos šalių užsienio prekybos rūmais
bei galimos bendradarbiavimo formos su Vokietijos ambasados Vilniuje Ekonomikos skyriumi.
Vengrijos ambasados ekonomikos atašė Agoston Sarlos vizitas Kauno PPA
rūmuose.
Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje Maryse Eveline Berniau, Prancūzijos ambasados Lietuvoje Ekonomikos patarėjo Christian Levon, Lietuvos – Prancūzijos prekybos rūmų prezidento Alexander Husty vizitas Kauno PPA rūmuose.
Estijos ambasadoriaus Lietuvoje Toomas Kukk vizitas.
„Dėkoju už šiltą priėmimą ir laiką, kurį skyrėte pristatydami Kauno
PPA rūmų veiklą bei Kauno regiono ekonomikos potencialą.“
David John Hunt, Didžiosios Britanijos ambasadorius 2012 03 14
„Noriu padėkoti Kauno PPA rūmams už palaikymą ir priėmimą.
Tikiuosi, kad šis pirmasis vizitas ir užmegzti pirmieji kontaktai padės
sustiprinti ryšius tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Kaunas kaip partneris
yra išskirtinis Prancūzijai ir tikiuosi, kad ateityje išskirtinumas tik dar
labiau sustiprės.“
Maryse Eveline Berniau, Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje 2015 02 18
„Mūsų delegacijos nariai labai dėkingi Ritai Baidokaitei ir kitiems
Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojams už puikų delegacijos
priėmimą ir už tai, ką padarėte, kad toks šaunus priėmimas įvyktų.
Delegacijos nariai liko labai patenkinti vaisingais susitikimais ir
diskusijomis. Delegacijos nariai ypač nori padėkoti Tarptautinių ryšių
skyriaus vadovei už puikią prezentaciją ir naudingos informacijos
pateikimą. Mums iš tiesų yra malonu dirbti su Jumis.“
Izumiotsu delegacija apie vizitą Kauno PPA rūmuose 2015 07 22
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Susitikimas su Kinijos Heilogjiang provincijos delegacija 2012 03 15

Tripolio miesto mero dr. Nader Al Ghazal vizitas rūmuose 2014 11 03

Gruzijos ambasadorės Khatuna Salukvadze vizitas rūmuose 2014 03 19

Izumiotsu delegacijos pažintis su UAB „Garlita“ 2014 07 10

Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų prezidentas
Aleksej Zinoviev (dešinėje) ir rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis 2012 04 19

Rumunijos ambasadoriaus Adrian Balanescu vizitas rūmuose
2014 03 18

7.3. Projektų veiklos ir naudos verslui analizė

Svečiai iš Izumiotsu rūmuose 2014 07 10

Memorandumo pasirašymas su Bairoito prekybos rūmais
2014 09 08
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Kauno PPA rūmų projektine veikla siekiama skatinti organizacijos narių – įmonių
verslumą, bendradarbiavimą, paremtą žinių dalijimusi ir informacijos pasikeitimu, įgūdžių bei praktinių gebėjimų didinimu. Projektinė veikla buvo planuojama Europos verslo ir inovacijų, socialinės partnerystės ir profesinio rengimo bei verslo plėtros kryptimis
ir vykdoma atsižvelgiant į organizacijos narių, regiono vystymo poreikius, tarptautinių
susitarimų įsipareigojimus. Iš viso per 2012–2015 m. vykdyti 27 projektai.
139

Rūmų paslaugų analizė

Rūmų paslaugų analizė

Pagrindinės programos, kuriose aktyviausiai dalyvauja Kauno PPA rūmai, yra
Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci programa, 2007–2013 m. Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos EKKP bendradarbiavimo per sieną programa, Europos Komisijos
Įmonių ir pramonės generalinio direktorato programa, Sąjunginė bendroji Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programa, Europos Komisijos COSME ir „Horizontas
2020“ programos, Erasmus + programa, ES struktūriniai fondai.
Įgyvendintų projektų gausa ir tai, kad Kauno PPA rūmai buvo pagrindiniai svarbių projektų koordinatoriai bei daugelyje projektų dalyvavo kaip partneris donoras,
atskleidžia ir patvirtina rūmų institucinę ir ekspertinę brandą bei pasirengimą priimti
naujus iššūkius.
Sėkmingiausi projektinės veiklos pavyzdžiai:
Projektu „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00 padidinti 130 įmonių verslumo ir
konkurencingumo gebėjimai projekto teritorijoje, Lietuvoje ir Rusijoje taikant koučingo metodą (praktiniai mokymai ir konsultacijos), sustiprinti 20 įmonių, kurios norėtų pradėti plėtoti verslą abipus sienos, inovatoriškumo ir kūrybiškumo gebėjimai,
sustiprintas bendradarbiavimas tarp 10 Lietuvos ir Kaliningrado įmonių, sustiprinti
4 verslo paramos organizacijų – projekto partnerių gebėjimai ir kūrybiškumas apimant mokymus ir ugdomojo vadovavimo užsiėmimus, sustiprinta 4 verslo paramos
organizacijų – projekto partnerių materialinė bazė siekiant teikti geresnes tarpininkavimo pagalbos paslaugas SVV, sukurtas 4 verslo paramos organizacijų – projekto
partnerių, 130 SVĮ ir ugdančiųjų vadovų tinklas, naudojant naują teminę interneto
svetainę www.creaye4compete.com.
Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektu „Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas“ Nr. 2013-1-PL1-LEO05-37888 parengta ir išbandyta nauja verslo
komunikacijos audito schema, nustatyti kalbiniai ir kultūriniai barjerai, trikdantys
tarptautinę prekybą (www.epicforyou.eu). Suformuota kompetentinga 11 auditorių
grupė. 22 Kauno ir Marijampolės regionų įmonėse atliktas tarptautinės verslo komunikacijos auditas. Tiesioginiai projekto gavėjai – eksportuojančios įmonės ir Kauno
PPA rūmų specialistai.
Švietimo mainų paramos fondo finansuojamu Leonardo da Vinci perkėlimo projektu „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas“ Nr. LLP-LDVTOI-2012-LT-0117 sukurtas nacionalinis profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
teminis portalas www.bequal.info perkeliant ir adaptuojant kokybės vertinimo įrankius. Kauno PPA rūmai jau kaip partneris donoras dalyvavo šiuose Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektuose „Novatoriški pameistrystės plėtojimo sprendimai
(Uppretail)“ Nr.2013-1-ES1-LEO05-66582“, „Neformalaus mokymo pripažinimas
Italijos švietimo sistemoje“ (turizmo sektorius), Nr.2011-1IT1-LEO05-01879-CUP
COPDE G52F11000070006”, „Savaiminio mokymosi pripažinimas (InformaLea)“

Nr.2013-1-IT1-LEO05-04018.
Projektai paskatino įmonių konkurencingumo augimą tarptautiniu mastu, užsienio
partnerių bei socialinės partnerystės plėtrą, investicijas ir inovacijas, narystės augimą
bei regiono viešinimą. Šioje veikloje Kauno PPA rūmai orientuojasi į projektus, stiprinančius:
•• verslo ugdymą (8);
•• įmonių konkurencingumo didinimą (2);
•• tarptautinį bendradarbiavimą ir įmonių internacionalizaciją (2);
•• naujoves aplinkosaugos srityje (3);
•• naujoves chemijos sektoriaus srityje (1);
•• viešojo ir privataus sektorių partnerystę (2);
•• žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimą (3);
•• novatoriškus sprendimus profesinio rengimo srityje (6).
Pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ įgyvendinti 4 projektai. Vienas projektas buvo nutrauktas dėl pagrindinio
pareiškėjo nevykdytos veiklos, 3 buvo visiškai įgyvendinti.
Projektų tikslas – verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose. Teiktos konsultacinės paslaugos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei asmenims,
planuojantiems pradėti verslą. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų konsultantai dirbo Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Jonavos, Vilkaviškio, Šakių rajonų savivaldybėse,
kurie dėl didelio nedarbo, ypač jaunimo, emigracijos laikomi probleminiais. Ši
projektinė veikla buvo išskirtinė, nes teiktos aukštos kokybės individualios dviejų
valandų trukmės konsultacijos visų verslo steigimo ir plėtros procesų klausimais,
kurių tikslas – padėti steigti verslus arba juos išplėsti minėtose savivaldybėse. Tai pareikalavo projekte dalyvavusių rūmų darbuotojų plačių kompetencijų verslo steigimo,
vadybos, plėtros srityse ir naujų žinių įgijimo. Projekto eigoje buvo gilintasi į verslumo situaciją regiono savivaldybėse, bendradarbiauta su Darbo biržos, savivaldybių
specialistais, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovais siekiant išsiaiškinti verslo steigimo galimybes – kokia verslo aplinka, kokių veiklų poreikis, koks potencialas
ir kt.
Iš viso šiose savivaldybėse per metus buvo konsultuota daugiau kaip 700 fizinių
ir juridinių asmenų. Konsultacijas teikė 6 rūmų specialistai ir 3 išoriniai konsultantai. Įsteigti paslaugų, prekybos, el. prekybos verslai, atidarytas gėlių salonas, sporto
klubas, pradėjo veikti nauja kavinė.
Projektas suteikė galimybių atstovauti rūmams vykdant jų misiją: paskatintas verslumas penkiose regiono savivaldybėse, ypač nuošalesnėse (Kalvarijos, Vilkaviškio
rajono). Projektas taip pat leido pristatyti Kauno PPA rūmus, veiklą, narystės naudą
bei pritraukti naujų narių.
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27 lentelė. Vykdyti projektai
Nr. Pavadinimas

Pradžia

1.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Pameistrystės
plėtojimas Lietuvoje“
Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320

2.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Neformalaus
mokymo pripažinimas Italijos švietimo sistemoje“, turizmo
sektorius
Nr. 2011-1IT1-LEO05-01879-CUP COPDE
G52F11000070006

3.

Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Leonardo da
Vinci programos projektas „Žalieji tiltai energetikos sektoriuje“
Nr. 518525-LLP-2011-ELEONARDO-LMP

4.

Europos Komisijos Sąjunginės bendrosios Konkurencingumo
ir inovacijų plėtros programos lėšomis finansuojamas projektas
„Geresnė aplinka – geresnis verslas“
Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283591- BEBB

5.

Europos Komisijos Sąjunginės bendrosios Konkurencingumo
ir inovacijų plėtros programos lėšomis finansuojamas projektas
„Geresnė aplinka – geresnis verslas“
Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283469- PRISM

6.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Ekonominių
tinklų stiprinimas (SeBPEN)“
Nr. 2011-1-PL1-LEO05-19900
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2010 10

2011 10

2011 10

2011 12

2011 12

2012 02

Pabaiga

Nauda nariams ir rūmų specialistams

2012 09

Pagrindinis projekto rezultatas – remiantis Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų
patirtimi sukurta pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, kai mokymas vykdomas darbo
vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ir t.t. Pagal pateiktas projekto partnerių nacionalines ataskaitas
apie pameistrystę ir savo šalyse veikiančias pameistrystės mokymo sistemas atlikta lyginamoji analizė ir
parengtos praktikos rekomendacijos pameistrystės mokymo sistemai sukurti Lietuvoje.
Išsami informacija apie projekto rezultatus: www.devapprent.eu

2013 09

Pagrindinis projekto rezultatas – 2007–2009 m. Kauno PPA rūmų vykdyto Leonardo da Vinci naujovių
perkėlimo projekto metu sukurtos metodologijos neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimui
perkėlimas Italijos švietimo sistemoje Toskanos regione. Eksperimentinis modelis buvo kuriamas
Grosseto provincijoje. Rūmų vaidmuo projekte – ekspertinis. Išsami informacija apie projekto rezultatus:
www.informedu.it

2013 09

Pagrindinis projekto rezultatas – sukurta ir įgyvendinta europinė priemonė, padėsianti perkelti,
pripažinti ir panaudoti žmonių, dirbančių atsinaujinančių energetikos išteklių srityje, žinias, gebėjimus
ir kompetenciją, įvairiomis aplinkybėmis įgytą per gyvenimą, skatinančią išnaudoti tvariosios plėtros
galimybes. Pripažintos profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos (saulės fotoelektros ir šilumos
energijos instaliavimo technikas, priežiūros technikas vėjo energijos srityje, fotovoltinės saulės
energijos projektuotojas), reikalingos įmonėms, dirbančioms atsinaujinančių energetikos išteklių srityje,
pagal ECVET sistemą.
Įtrauktos įmonės, dirbančios atsinaujinančių energetikos išteklių sektoriuje, į projektą bei pilotinį
(praktinį) išbandymą.
Išsami informacija apie projekto rezultatus: www.greenjobsproject.eu

2013 01

Pagrindinis projekto rezultatas – suteiktos MVĮ individualios paslaugos, mentorystė ir integruoti
aplinkosaugos įrankiai bei procesai. Projekto metu įvertinta situacija Lietuvos atliekų tvarkymo
sektoriuje, parengta strategija identifikuotoms problemoms spręsti. Įvertinta situacija, problemos,
parengta strategija, kaip tas problemas spręsti. Parengtos metodikos ir įgyvendinimo planai, kaip siekti
pažangos atliekų tvarkymo srityje, perteikti gerosios praktikos pavyzdžiai. Į projekto veiklas įtraukta
166 įmonės.

2013 01

Pagrindinis projekto rezultatas – suteiktos MVĮ individualios paslaugos, mentorystė ir integruoti
aplinkosaugos įrankiai bei procesai. Projekto metu įvertinta situacija statybų, atliekų surinkimo bei
utilizavimo sektoriuose. Įmonėms suteiktos konsultacijos, kaip įsidiegti modernesnes priemones šiuose
sektoriuose, užtikrinta geresnė sąveika tarp rinkoje veikiančių dalyvių (įmonės, kontroliuojančios
institucijos, atliekų tvarkytojai), įdiegti EMAS aplinkosaugos sertifikatai ir atitiktis ISO14001
reikalavimams. Į projekto veiklas įtrauktos 83 įmonės.

2014 01

Pagrindinis projekto rezultatas – inovatyvių ir pažangių verslo rezultatų valdymo bei verslo simuliacijos
metodų diegimas verslo klasteriuose Lietuvoje, glaudesnių socialinių ir ekonominių santykių plėtojimas
tarp Lietuvos ir Lenkijos verslininkų. Parengta 20 verslo rezultatų valdymo bei verslo simuliacijos
trenerių iš Lietuvos ir Lenkijos klasterių. Lietuvoje ir Lenkijoje veikiantiems klasteriams padėta
paruošti 20 verslo rezultatų valdymo planų, projekto ekspertų komanda paruošė ir išleido vadovą
klasterių nariams, publikavo straipsnius tarptautiniuose verslo ir vadybos moksliniuose leidiniuose,
surengė 2 tarptautines konferencijas.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – klasteriai ir klasteriuose veikiančios įmonės.
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Nr. Pavadinimas

7.

8.

9.

Pradžia

Europos Komisijos Sąjunginės bendrosios Konkurencingumo ir
inovacijų plėtros programos lėšomis finansuojamas Enterprise
Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) projektas,
bendroji partnerystės sutartis su Lietuvos konsorciumo
partneriais Nr. 150240 EIBIC LITHUANIA“ 2008–2014 m.
Finansavimo sutartys veikloms vykdyti: Nr. EEN-150240EIBIC LITHUANIA-1“ (SGA1 2008–2010); Nr. EEN-150240EIBIC LITHUANIA-2“ (SGA2 2011–2012);
Nr. EEN-150240-EIBIC LITHUANIA-3“ (SGA3 2013–2014)

Europos Komisijos COSME ir „Horizontas 2020“ programų
lėšomis finansuojamas Enterprise Europe Network Lithuania
(Europos įmonių tinklas) projektas, bendroji partnerystės
sutartis Nr. 649367 – EEN Lithuania – COS-EEN-2014-2-01/
COS-EEN-2014-2-01 2015–2020 m.

2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo
per sieną programos finansuojamas projektas
„Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir
konkurencingumui didinti“
Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00

Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Leonardo
da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Profesinio mokymo
10. kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas “
Nr. LLP-LDV-TOI-2012-LT-0117
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2008 01

2015 01

2012 09

2012 10

Pabaiga

Nauda nariams ir rūmų specialistams

2014 12

Projekto rezultatai (2012–2014 m.) – Lietuvos įmonių konkurencingumo didėjimas ir plėtra esamose
ir naujose užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo metu buvo keliama Lietuvos įmonių kompetencija
ir didinamas konkurencingumas organizuojant mokomuosius seminarus, konferencijas, apskritojo
stalo diskusijas (iš viso 41 renginys, 1261 dalyvis). Taip pat buvo teikiama informacija, atsakinėjama
į Lietuvos (367) ir užsienio įmonių (409) užklausas. Kauno PPA rūmų darbuotojai, dirbantys projekte,
teikė konsultacijas įmonėms ES finansavimo, verslo teisės, inovacijų diegimo, verslo plėtros, tarptautinės
prekybos, dalyvavimo parodose ir įmonės pristatymo, b2b susitikimų klausimais daugiau nei 400 klientų.
Kartu su projekto partneriais buvo organizuota 8 verslo misijos, 9 verslo kontaktų renginiai, kuriuose
dalyvavo 165 Lietuvos įmonės (403 susitikimai su užsienio įmonėmis). Išplatinti 182 Lietuvos įmonių
pasiūlymai daugiau nei 50 šalių, kuriais susidomėjo 307 užsienio kompanijos. Padėta užmegzti 323
ryšius su užsienio įmonėmis lietuviams pareiškus susidomėjimą jų profiliais.
Tinklo darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose vidiniuose tinklo mokymuose, naudodamiesi
naujausiomis klientų valdymo administravimo sistemomis, gaudami aktualią informaciją tiek organizuotų
renginių metu, tiek iš Europos Komisijos, ES partnerių ir pranešėjų organizuojamų renginių metu.
Enterprise Europe Network tinklalapis: een.ec.europa.eu, Lietuvos įmonėms skirtas tinklalapis:
www.paramaverslui.eu

2020 12

Projekto rezultatai (2015 m.) – Lietuvos įmonių konkurencingumo didėjimas ir plėtra esamose ir
naujose užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo metu buvo keliama Lietuvos įmonių kompetencija
ir didinamas konkurencingumas organizuojant mokomuosius seminarus, konferencijas, apskritojo
stalo diskusijas (iš viso 16 renginių, 414 dalyvių). Taip pat buvo teikiama informacija, atsakinėjama į
Lietuvos (117) ir užsienio įmonių (133) užklausas. Kauno PPA rūmų darbuotojai, dirbantys projekte,
teikė konsultacijas įmonėms ES finansavimo, verslo teisės, inovacijų diegimo, verslo plėtros,
tarptautinės prekybos, dalyvavimo parodose ir įmonės pristatymo, b2b susitikimų klausimais 112
klientų. Kartu su projekto partneriais buvo organizuota 2 verslo misijos, 5 verslo kontaktų renginiai,
kuriuose dalyvavo 26 Lietuvos įmonės (119 susitikimų su užsienio įmonėmis). Išplatinti 29 Lietuvos
įmonių pasiūlymai daugiau nei 60 šalių, kuriais susidomėjo 108 užsienio kompanijos. Padėta užmegzti
78 ryšius su užsienio įmonėmis lietuviams pareiškus susidomėjimą jų profiliais.
Tinklo darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose vidiniuose tinklo mokymuose, naudodamiesi
naujausiomis klientų valdymo administravimo sistemomis, gaudami aktualią informaciją tiek organizuotų
renginių metu, tiek iš Europos Komisijos, ES partnerių ir pranešėjų organizuojamų renginių metu.
Enterprise Europe Network tinklalapis: een.ec.europa.eu, Lietuvos įmonėms skirtas tinklalapis:
www.paramaverslui.eu

2014 11

Pagrindiniai projekto rezultatai ir pasiekimai – sustiprinti 130 įmonių verslumo ir konkurencingumo
gebėjimai projekto teritorijoje, Lietuvoje ir Rusijoje taikant koučingo metodą (praktiniai mokymai ir
konsultacijos), sustiprinti 20 įmonių, kurios norėtų pradėti plėtoti verslą abipus sienos, inovatoriškumo ir
kūrybiškumo gebėjimai (mokymai inovacijų ir kūrybiškumo temomis), sustiprintas bendradarbiavimas
tarp 10 Lietuvos ir Kaliningrado įmonių, kad būtų plėtojamos bendro verslo abipus sienos idėjos (12
susitikimų ir mokymų sesijos), sustiprinti 4 verslo paramos organizacijų – projekto partnerių gebėjimai
ir kūrybiškumas apimant mokymus ir ugdomojo vadovavimo užsiėmimus, sustiprinta 4 verslo paramos
organizacijų – projekto partnerių materialinė bazė siekiant teikti geresnes tarpininkavimo pagalbos
paslaugas SVV (įrangos įsigijimas ir remonto darbai), sukurtas 4 verslo paramos organizacijų – projekto
partnerių, 130 SVĮ ir ugdančiųjų vadovų tinklas naudojant naują teminę interneto svetainę.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – smulkios ir vidutinės įmonės, projekto partneriai.
Išsami informacija apie projekto rezultatus: www.create4compete.com

2014 09

Pagrindinis projekto rezultatas – sukurtas nacionalinis profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminis
portalas perkeliant ir adaptuojant kokybės vertinimo įrankius. Pagrindiniai projekto uždaviniai –
perkelti, adaptuoti ir išbandyti elektroninį kokybės palyginimo įrankį Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir
Didžioje Britanijoje, sukurti nacionalinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminius portalus.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – visos pirminio profesinio mokymo įstaigos. „Perkelta“ bazė
veikia adresu www.bequal.info
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Nr. Pavadinimas

Pradžia

Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Leonardo da
Vinci naujovių perkėlimo projektas „Novatoriški pameistrystės
11.
plėtojimo sprendimai (Uppretail)“
Nr. 2013-1-ES1-LEO05-66582“

2013 10

Pabaiga

Nauda nariams ir rūmų specialistams

2015 09

Pagrindinis projekto rezultatas – sukurtas gairių ir procedūrų rinkinys „Pameistrystės įgyvendinimo
sąlygos“, skirtas profesinio mokymo organizavimui pameistrystės forma, kai mokymas vykdomas darbo
vietoje. Kauno PPA rūmų vaidmuo projekte – ekspertinis.
Išsami informacija apie projekto rezultatus: www.uppretail.eu

Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Leonardo da
Vinci naujovių perkėlimo projektas „Savaiminio mokymosi
12.
pripažinimas (InformaLea)“
Nr. 2013-1-IT1-LEO05-04018

2013 10

2015 09

Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Leonardo
da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Tarptautinės verslo
13.
komunikacijos stiprinimas“
Nr. 2013-1-PL1-LEO05-37888

2013 10

2015 09

Švietimo mainų paramos fondo finansuojamas Leonardo
da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Profesinio mokymo
14.
galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas“
Nr. 2013-1-TR1-LEO05-47543

2013 12

2015 11

Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų
programa, „Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant
15.
technologijų parkų ir slėnių kompetencijas“
Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-030

2014 01

2015 06

16.

Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų
programa, „Verslo asistentas – verslumo ir inovacijų paramos
paslaugų plėtra – VIPPP“
Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008

2014 02

2015 07

17.

Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų
programa, „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos
regionuose“
Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029

2014 01

2015 01

2012 03

2013 05

ESF priemonė Socialinio dialogo skatinimas „Darbdavių
ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas
18. ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir
Marijampolės apskrityse“
Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-007)

146

Pagrindinis projekto rezultatas – sukurtos inovatyvios procedūros, kaip mažinti nedarbą per tęstinio
mokymo prieinamumo didinimą. Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo skyriaus vaidmuo projekte –
ekspertinis, konsultacinis. Kauno PPA rūmai perdavė patirtį, įgytą įgyvendinant neformaliojo mokymo
formalizavimo projektus. Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – Toskanos ir Lazio regiono įmonės,
išgyvenančios ekonominę, nedarbo krizę.
Išsami informacija apie projekto rezultatus: www.informaleajob.it
Pagrindinis projekto rezultatas – parengta ir išbandyta nauja verslo komunikacijos audito schema,
nustatyti kalbiniai ir kultūriniai barjerai, trikdantys tarptautinę prekybą. Suformuota kompetentinga 11
auditorių grupė. 22 Kauno ir Marijampolės regionų įmonėse atliktas tarptautinės verslo komunikacijos
auditas. Vykdomu auditu buvo siekiama padėti įmonėms patobulinti kalbinę komunikaciją, kuri sąlygotų
sėkmingą skvarbą į naujas rinkas, padidintų eksporto apimtis, didintų klientų pasitenkinimą ir gerintų
paslaugų kokybę.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – eksportuojančios įmonės ir Kauno PPA rūmų specialistai.
Išsami informacija apie projekto rezultatus: www.epicforyou.eu
Pagrindinis projekto rezultatas – remiantis atlikta poreikių analize parengta mokymų programa bei
e-mokymų moduliai, apmokyti 20 chemijos sektoriaus įmonių darbuotojai bei pagerintos ir sustiprintos
chemijos sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės žinios ir įgūdžiai.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – chemijos sektoriaus įmonės.
Išsami informacija apie projekto rezultatus: www.chemicalmovetech.eu
Pagrindinis projekto rezultatas – suteiktos inovacijų paramos konsultacinės paslaugos ir taip pagerintos
verslo sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą. Projekto
teikiama nauda – verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei
sukurtos ir išsaugotos darbo vietos. 150 subjektų suteikta konsultacijų, įmonėse, kurios pasinaudojo
suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos 4 darbo vietos, įsteigti 3 nauji SVV subjektai.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – smulkaus ir vidutinio verslo subjektai bei asmenys, ketinantys
pradėti verslą.
Pagrindinis projekto rezultatas – suteiktos aukštos kokybės inovacijų paramos konsultacinės paslaugos ir
taip pagerintos verslo sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti
verslą ar išsaugoti darbo vietas. Projekto metu dalyvavo 150 unikalių dalyvių, įmonės, kurios pasinaudojo
suteiktomis paslaugomis, sukūrė naujas ir išsaugojo 6 darbo vietas, įsteigti 5 nauji SVV subjektai.
Projekto tikslinė grupė – Lietuvos medienos pramonės įmonių ir vertės grandinėje esančių įmonių
atstovai, projekto savivaldybėse gyvenančių jaunimo, moterų ir kitų visuomenės grupių atstovai.
Pagrindinis projekto rezultatas – suteiktos aukštos kokybės konsultacinės paslaugos smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams bei asmenims, planuojantiems pradėti verslą, siekiant pažangių veiklos
rezultatų, užtikrinant efektyvius įmonės verslo valdymo procesus.
Projekto metu dalyvavo 292 naudos gavėjai, suteikta 768 valandos konsultacijų, surengti 4
informaciniai renginiai.
Projekto tikslinė grupė – moterys verslininkės, planuojančios pradėti arba plėsti verslą, jaunimas, naujų
SVV subjektų steigėjai.
Pagrindinis projekto rezultatas – Kauno ir Marijampolės apskričių darbdavių ir darbuotojų socialinės
partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas. Darbuotojų švietimas ir
mokymas – 990 dalyvių. Pasirašytos 9 kolektyvinės sutartys, įsteigti 5 saugos ir sveikatos komitetai
įmonėse, pasirašyta 1 kolektyvinė teritorinė sutartis.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai: UAB „Danspin“, UAB „Liningas“, Kauno socialinių paslaugų
ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, AB „Ortopedijos technika“, VšĮ Raseinių
technologijos ir verslo mokykla, Marijampolės kolegija, Marijampolės profesinio rengimo centras,
UAB „Marijampolės autobusų parkas“, UAB „Mantinga“.
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Nr. Pavadinimas

Pradžia

„Verslo moterų vadovavimo gebėjimų stiprinimas tobulinant jų
19. kvalifikaciją personalo valdymo klausimais“ (VMT-KVAL)
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0688

Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje
20. Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644

COSME programos finansuojamas projektas „Erasmus
21. jauniesiems verslininkams“
Nr. 652943 – Gymnasium VII

Erasmus + programos finansuojamas projektas „Sumani
22. praktika – verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle“
Nr. 2015-1-LT01-KA203-013477

Erasmus + programos finansuojamas projektas „Pastatų
23. renovatorius“
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013056

24.

Erasmus + programos finansuojamas projektas „Kreditų
perkėlimo ir kokybės užtikrinimo sistemų pritaikomumas
Europos profesiniame mokyme“
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013284

Pabaiga

Nauda nariams ir rūmų specialistams

2014 01

Pagrindinis projekto rezultatas – suteikta galimybė verslo moterims pakelti kvalifikaciją personalo
valdymo klausimais, tokiu būdu sustiprinant ir tobulinant jų vadovavimo gebėjimus. Verslo moterų
tinklo narių vizitas pas projekto partnerius IDEC SA, kurio metu projekto dalyvės dalyvavo mokymuose
ir kėlė kvalifikaciją. Pagilintos projekto dalyvių žinios bei nauji gebėjimai sudarant darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo strategijas ir planus, atvejo analizės metodo taikymas vertinant personalą,
skirtingų personalo valdymo metodų išmanymas bei kokybės sistemų diegimas SVV įmonėse.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – Kauno PPA rūmuose veikiančio neformalaus Verslo moterų
tinklo narės, kurios įmonėse yra tiesiogiai atsakingos už personalo valdymą, darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo strategijos ir planų sudarymą bei kokybės politikos įgyvendinimą: UAB „Kauno energetikos
remontas“, UAB „Linolitas“, UAB „Diremta“, UAB „Garliavos šeimos klinika“, UAB „Metga“, UAB
„Ispado“, UAB „Vikspana“, VšĮ „Informacijų technologijų mokymo centras“, VšĮ „Technopolis“.

2012 06

Pagrindinis projekto rezultatas – 12 profesijos mokytojų, dėstančių paslaugų asmenims, inžinerines,
verslo ir jo administravimo disciplinas, 4 socialinių partnerių profesinio mokymo specialistų inovatyvių
verslumo mokymo įgūdžių įgijimas, patirties perėmimas ugdant profesinius ir bendruosius mokinio
gebėjimus, skatinančius kūrybiškumą ir konkurencingumą ES darbo rinkoje. Projekto metu parengtos
verslumo ugdymo profesinio mokymo dalykuose metodinės rekomendacijos ir metodinė medžiaga.

2017 01

Pagrindinis projekto tikslas – padėti būsimiems 6 verslininkams įgyti įgūdžių, reikalingų siekiant įsteigti
ir (arba) sėkmingai valdyti mažą įmonę Europoje. Būsimieji verslininkai galės dalyvauti intensyviuose
mokymuose darbo vietoje, t.y. mažojoje arba vidutinėje įmonėje kitose programoje dalyvaujančiose
šalyse.
Išsami informacija apie projektą: www.erasmus-entrepreneurs.eu

2017 08

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę, skatinti švietimo ir darbo pasaulio
bendradarbiavimą, suteikti besimokantiesiems žinias ir įgūdžius, sudarančius sąlygas būti sėkmingais
darbo rinkoje bei aktyviais visuomenės piliečiais. Projektu siekiama mažiausiai 36 studentus, 16
dėstytojų ir 12 mentorių (atstovai iš verslo įmonių) tiesiogiai įtraukti į projekto veiklas. Daugiau nei 200
projekto tikslinės grupės narių dalyvaus įvairiuose sklaidos renginiuose.

2015 09

2016 09

Pagrindinis projekto tikslas – susipažinti tiek Lietuvoje, tiek priimančiose šalyse su pastatų renovacijos
pavyzdžiais, ugdyti praktikos darbų atlikimo dalykinius ir technologijų įgūdžius, pagerinti ryšius
su socialiniais partneriais (verslo įmonėmis, amatų rūmais), o mokiniams atlikti praktikas su verslo
įmonių atstovais, ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą,
skatinti darbų kvalifikuotą ir kokybišką atlikimą; optimalaus medžiagų ir žaliavų gamybinių pajėgumų
naudojimą; medžiagų ir konstrukcijų kokybės tikrinimą, didinti profesinio mokymo patrauklumą.
Projekte dalyvaus 68 projekto dalyviai, šių specialybių atstovai: statybos verslo paslaugų teikėjas,
pastatų restauratorius, apdailininkas, stalius.

2015 09

2016 09

Pagrindinis projekto tikslas – padėti profesinio mokymo dalyviams įgyvendinti mobilumo strategijas
pagal ECVET principus, tikslingai taikyti ECVET ir EQAVET mokymo tikslams glaudžiai tarpusavyje
bendradarbiaujant institucijoms, atsakingoms už kvalifikuoto darbininko parengimą – mokymo
institucijoms, darbdaviams, Kauno PPA rūmams, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

2013 12

Pagrindinis projekto rezultatas – informuoti piliečiai apie verslo aplinką ir aktualijas Marijampolės
savivaldybėje, paskatinta verslo įmonių gerosios patirties sklaida, suteikta MVĮ sektoriaus atstovams
galimybė gauti nemokamas verslo konsultacines paslaugas. Surengtas seminaras (30 dalyvių),
konkursas Marijampolės regiono įmonėms, organizacijoms ir išrinkti laimėtojai, konferencija verslo
dienos proga (110 dalyvių), vykdytos viešinimo veiklos.

2014 12

Pagrindinis projekto rezultatas – paskatinta verslo įmonių gerosios patirties sklaida, suteikta MVĮ
sektoriaus atstovams galimybė gauti nemokamas verslo konsultacines paslaugas, informuoti piliečiai
apie verslo aplinką ir aktualijas Marijampolės savivaldybėje. Surengta verslo kontaktų mugė su
Lietuvos diplomatais, reziduojančiais užsienio šalyse (100 dalyvių), apdovanoti Marijampolės regiono
jaunieji verslininkai, vykdytos viešinimo veiklos.

2013 06

2011 06

2015 02

2015 09

Marijampolės filialas
„Metų žvilgsnis 2013“ (Marijampolės sav. SVV rėmimo
25.
fondas)

„Metų žvilgsnis 2014“ (Marijampolės sav. SVV rėmimo
26.
fondas)
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Nr. Pavadinimas

27.

Pradžia

„Metų žvilgsnis 2015“ (Marijampolės sav. SVV rėmimo
fondas)

2015 05

Pabaiga

Nauda nariams ir rūmų specialistams

2015 12

Pagrindinis projekto rezultatas – stiprintas verslo sektoriaus, mokslo institucijų ir jaunimo
bendradarbiavimas Marijampolės regione, formuojant pozityvų jaunimo požiūrį į verslą, informuojant
visuomenę apie verslininkų/verslo įmonių pasiekimus, jų naudą visuomenei ir galimybes kurti naujas
verslo įmones, ugdant jaunimo verslumą. Siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimui dalyvauti darbo
rinkoje, skatinti ekonominį ir socialinį verslumą, sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus vertingam
gyvenimui ir saviraiškai Marijampolėje. Surengtas seminaras, skatinantis jaunimo verslumo gebėjimus
(12 dalyvių), verslo dienos konferencija (140 dalyvių), vykdytos projekto viešinimo veiklos.

„Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įgyvendinantys projektą
,,Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas’’, pasiūlė dalyvauti
kalbinės komunikacijos auditorių mokymuose. Mokymus vedė
puikus komunikacijos audito specialistas iš Vengrijos Peter Zoltan.
Lietuvoje kalbinės komunikacijos auditas įmonėse dar nėra įprastas
reiškinys, todėl mokymai patraukė temos naujumu. Mokymai buvo
gerai organizuoti, informatyvūs ir įdomūs. Juose dalyvavo 12 asmenų
iš verslo įmonių bei Kauno kolegijos. Pagrindinė šių mokymų idėja
yra ta, kad kalbinės komunikacijos ir tarpkultūrinės kompetencijos
turi didelę įtaką tarptautiniam verslui. Pastarųjų neišmanymas gali
turėti neigiamos įtakos tarptautinio bendradarbiavimo rezultatams,
o žinios šioje srityje atneša neabejotiną sėkmę. Tikiuosi, kad Lietuvos
įmonių vadovai pasinaudos kalbinės komunikacijos audito galimybe ir
sustiprins savo įmonių pozicijas tarptautinėje rinkoje.“
Jolanta Bareikienė, Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro vadovė
„Galimybė dalyvauti COSME programos finansuojamo projekto
„Erasmus jauniesiems verslininkams“stažuotėje yra puiki proga
perimti daugybės metų verslo valdymo patirtį iš patyrusių vadovų
per keletą mėnesių. Stažuotė įmonėje ir bendravimas su jos vadovu
sprendžiant kiekvienos dienos problemas, planuojant strateginius
veiksmus tiesioginės konkurencijos erdvėje Danijoje suteikia itin
vertingas pamokas planuojant steigti savo verslą Lietuvoje.“
Ina Samuilova, jaunoji verslininkė, dalyvaujanti „Erasmus
jauniesiems verslininkams“ stažuotėje Danijoje

„Expandvet“ projekto partnerių susitikimas Lodzės universitete 2013 05 23

„InformaLea“ projekto partnerių susitikimas Grosette 2013
12 13

Renginys jaunimui apie verslo galimybes Lietuvoje ir užsienyje 2014 04 30

Projekto „Chemical Movetech“ mokymai chemijos sektoriaus įmonėms 2015 11 10

Projekto „Create4Compete“ baigiamoji konferencija 2014 08 28

150

151

Rūmų paslaugų analizė

Rūmų paslaugų analizė

7.4. Dokumentų įforminimas

Prekių kilmės nustatymas ir sertifikatų išdavimas

Dokumentų autentiškumo tvirtinimas ir force majeure pažymos
Užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumo tvirtinimas ir nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimas yra rūmams
valstybės deleguotos funkcijos.
Per 2012–2015 m. 1133 kartus buvo patvirtintas dokumentų autentiškumas, tai yra
275 proc. daugiau nei per 2008–2011 m. laikotarpį. Populiariausios šalys, į kurias vežant prekes buvo tvirtinamas dokumentų autentiškumas, buvo Rusija, Saudo Arabija,
Jungtiniai Arabų Emyratai.
Per 2012–2015 m. buvo išduota 12 nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančių pažymų. Daugiausia nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų
buvo išduota dėl „Rail Baltica“ europinės geležinkelio vėžės rangos sutarčių darbų
ruože nuo Lietuvos–Lenkijos pasienio iki Kauno. Nuo 2015 m. liepos 29 d. galioja
naujas LR Vyriausybės nutarimas „Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas“.

Lietuvos Respublikoje nepreferencinės formos prekių kilmės sertifikatus išduoda
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vadovaudamiesi 1993 m. liepos 2 d. Komisijos
reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas,
2004 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1332 bei 2004
m. balandžio 27 d. LR Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 nuostatomis. Prekių kilmės
sertifikatų išdavimo tvarka Lietuvoje buvo patvirtinta Prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos 2010 m. liepos 13 d.
Prekių kilmę nustato ir prekių kilmės sertifikatus išduoda Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Marijampolės filialas. Nuo 2014 m., kai buvo įregistruotas Jonavos filialas, prekių kilmės sertifikatai išduodami ir Jonavoje. Prekių kilmės sertifikatų
išdavimo apimtys žymiai sumažėjo nuo 2014 m. rugsėjo, kai Rusija įvedė sankcijas,
ribojančias prekių importą į Rusiją.
29 lentelė. Prekių kilmės sertifikatų išdavimas

28 lentelė. Dokumentų autentiškumo tvirtinimas ir force majeure pažymos

2012

2013

2014

2015

Dokumento tipas

2012

2013

2014

2015

Kaune

5284

5363

6107

4453

Dokumentų autentiškumo patvirtinimas

230

171

436

296

Marijampolėje

1102

967

1480

919

2

3

6

1

Force majeure pažyma

Jonavoje
Iš viso

0

0

0

2

6386

6330

7587

5374

16 paveikslas. Dokumentų autentiškumo tvirtinimas ir force majeure pažymos
17 paveikslas. Prekių kilmės sertifikatų išdavimas
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8. Socialinės partnerystės organizavimas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuosekliai plėtoja socialinę partnerystę
su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, aukštojo ir profesinio
mokymo bei kitomis įstaigomis. Bendradarbiaujant siekiama vienyti pastangas ir derinti veiksmus atstovaujant bendriesiems verslo interesams ir siekiant bendro tikslo –
visuomenės gerovės ir pažangos.

8.1. Partnerystė su kitomis organizacijomis
Artimiausias rūmų partneris verslo savivaldos aplinkoje yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Partnerystės ryšiai yra plėtojami pagal dar 2003 m. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą.
Bendrose diskusijose buvo priimami geriau apgalvoti, gilesne informacija paremti ir
tokiu būdu tikslesni sprendimai, nuosekliai derinami veiksmai.
Kolegos pramonininkai palaikė rūmų iniciatyvą steigti Verslo tarybą prie Kauno
miesto savivaldybės, sutiko būti šios patariamosios institucijos steigėjais kartu su rūmais ir miesto savivaldybe. Pramonininkai buvo nuolatiniai debatų su politikais partneriai. Nemažai verslo bendruomenės poziciją išsakančių dokumentų ir pasiūlymų
buvo parengta bendradarbiaujant su KKPD asociacijos prezidiumo nariais.
Ilgametis bendradarbiavimas buvo pažymėtas: rūmų tarybai rekomendavus KKPDA prezidento Jono Guzavičiaus veikla 2015 m. buvo įvertinta Lietuvos PPA rūmų
apdovanojimu „Padėkos ženklu“. Tokiu pat apdovanojimu 2014 m. buvo pagerbtas
ir KKPDA prezidiumo narys, tuometis AB „Achema“ generalinis direktorius Jonas
Sirvydis (2014 m.). Jonas Sirvydis ir UAB „Garlita“ generalinis direktorius Juozas
Martikaitis, taip pat KKPDA prezidiumo narys, kadencijos metais buvo apdovanoti
sidabro „Darbo žvaigždėmis“.
Bendradarbiavimas su kitomis verslo įmones vienijančiomis organizacijomis
buvo epizodinis ir pasireikšdavo sprendžiant pačias aštriausias, verslui aktualias problemas. Rūmai visuomet rėmė teisėtus šių organizacijų siekimus, reiškė solidarumą,
palaikė juos dalyvaudami socialinio partnerio teisėmis Regiono plėtros tarybos veikloje, nacionalinėje SVV taryboje, inicijuodami klausimų svarstymą Kauno m. Verslo
taryboje.
Kauno PPA rūmai dirba kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ rengdami regiono pristatymus užsienio įmonėms, partneriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Bendradarbiaujama pritraukiant investuotojus iš užsienio.
Su VšĮ „Versli Lietuva“ rūmai organizuoja išvykstamąsias įmonių misijas (pavyzdžiui, į Olandiją), bendradarbiauja skatinant Lietuvos įmonių ir rūmų narių tarptautinę
plėtrą. „Versli Lietuva“ dažniausiai organizuoja dalyvavimą parodose su stendais, o
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rūmuose veikiantis Enterprise Europe Network parodų metu organizuoja b2b susitikimus verslo kontaktų renginių metu.
VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ – strateginis rūmų partneris įgyvendinant Enterprise Europe Network projektą. Bendradarbiaujama projektinėje veikloje, keičiamasi
ekspertine patirtimi, skaitomi pranešimai, organizuojami bendri renginiai.
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA – nuolatinis partneris organizuojant renginius, rūmų nariams teikiama informacija apie MITA priemones verslui,
pavyzdžiui, apie Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas ir kt.
Su Lietuvos verslo paramos agentūra bendradarbiaujama organizuojant renginius,
rūmų nariams teikiama informacija apie LVPA priemones verslui, pavyzdžiui, renginiuose „Kaip Europa gali padėti Jūsų verslui?“, „ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimas“.
Su INVEGA bendradarbiaujama organizuojant renginius, rūmų nariams teikiama
informacija apie INVEGA priemones verslui, pavyzdžiui, seminare „ES struktūrinių
fondų parama verslui 2014–2020: finansavimo kryptys, projektų atrankos kriterijai,
įgyvendinimo subtilumai“.
Vykdant socialinį dialogą skatinantį projektą „Darbdavių ir darbuotojų socialinės
partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir
Marijampolės apskrityse” 2013 m. buvo pasirašyta viena teritorinė ir septynios kolektyvinės sutartys. Teritorinę kolektyvinę sutartį 2013 05 29 pasirašė Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninis centras. Tai pirmoji tokio tipo darbdavių organizacijos ir profesinių sąjungų sutartis Lietuvoje. Sutarties tikslas – prisidėti prie Kauno regiono socialinio dialogo plėtros bei padėti darbdaviams ir darbuotojams suartėti ir siekti bendro tikslo: geresnių
įmonės rezultatų, tvaraus augimo, darbo sąlygų gerėjimo, socialinės gerovės ir kitų
pažangos rodiklių. Rūmai ir profsąjungos sutarė tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės ir viešumo pagrindais, iškilusias problemas spręsti dialogu ir derybų
keliu, geranoriškai bendradarbiaujant; paskatinti, kad darbdavių organizacijos narėse
būtų sudarytos kolektyvinės sutartys. Jas sudarė UAB „Danspin“, UAB „Liningas“,
AB „Ortopedijos technika“, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras, Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Marijampolės
profesinio rengimo centras, UAB „Marijampolės autobusų parkas“.

8.2. Profesinis rengimas
2012 02 02 LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintas „Reikalavimų kompetencijų vertinimo institucijoms (KVI) ir jų akreditavimo tvarkos aprašas“, kuris nustatė
reikalavimus institucijoms, siekiančioms įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, dokumentų teikimo, nagrinėjimo ir vertinimo, akreditacijos suteikimo, atsisakymo ją suteikti, jos galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo bei akreditacijos
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galiojimo panaikinimo tvarką. Aprašas taikomas socialiniam partneriui, kitam Lietuvos Respublikos juridiniam asmeniui, kitos valstybės narės juridiniam asmeniui arba
juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jų padaliniui, siekiančiam įgyti
teisę vertinti kvalifikacijai reikalingas kompetencijas, įgytas mokantis pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu.
Vykdydami šį nutarimą Kauno PPA rūmai per pastaruosius ketverius metus pateikė paraiškas ir gavo akreditaciją 211 kvalifikacijų, pagal kurias vykdo asmens įgytų
kompetencijų vertinimą Kauno regione. Pirmoji akreditacija suteikta 165 kvalifikacijoms 2012 05 30.
Pasikeitė konkurencinės sąlygos ir išaugo kompetencijas vertinančių institucijų
tinklas. Šiuo metu tokių institucijų Lietuvoje yra 26 (iš jų 5 rūmai). Jos visos dalyvauja mokymo institucijų skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose dėl kompetencijų
vertinimo. Kauno PPA rūmai aptarnauja apie 90 proc. Kauno regiono kompetencijų
vertinimų pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas.
Pirminio profesinio mokymo asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdavo 3
kartus per metus – sausio, gegužės ir birželio mėnesiais. 95 proc. vertinimų vyko
birželio mėnesį, tokiu būdu per dieną – daugiau kaip 70 teorijos ir/ar praktikos egzaminų. Kompetencijų vertintojais šiuo laikotarpiu vidutiniškai buvo įdarbinta apie
350 komisijos narių (darbdavių ir profesijos atstovų) per metus, vidutinis vertinimo
komisijų skaičius per metus – nuo 214 iki 245.
Per pastaruosius ketverius metus pagal pirminio profesinio mokymo programas
baigė 20 396 asmenys, tęstinio – 7932 asmenys. Šių asmenų mokymosi pasiekimų
rezultatai (teorijos ir praktikos vertinimų pažymiai) registruojami Švietimo ir mokslo
ministerijos duomenų bazėje – Mokinių registre.
Per ketverius metus buvo įvertinta ir suderinta 80 pirminio profesinio mokymo
naujų mokymo programų, tęstinio mokymo – 271. Didžioji dalis pastarųjų programų
buvo skirtos neformaliajam mokymui, o programas rengė įmonės savo darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui arba perkvalifikavimui.
Tęstinio profesinio mokymo asmens įgytų kompetencijų vertinimas tapo intensyvesnis nuo 2013 m. Svarbu paminėti, jog tęstinio mokymo paslaugas teikia tiek pirminio
profesinio mokymo, tiek tęstinio mokymo įstaigos. Didžioji dalis mokymo įstaigų –
Kauno PPA rūmų nariai. Kadangi tęstinio mokymo programos sąlyginai trumpos, o mokymo įstaigos vienu metu vykdo daug mokymų, rūmai organizuodavo iki 500 vertinimų
per mėnesį. Šių vertinimų organizavimas nuo pirminio profesinio mokymo pirmiausiai
skyrėsi grupių dydžiu. Dažniausiai tęstinio mokymo programose mokosi nedidelės asmenų grupelės, ypač dažnas atvejis, kai grupėje yra vos vienas asmuo. Nepaisant grupės
dydžio, asmens įgytų kompetencijų vertinimas visada vyksta visiems vienoda tvarka ir
sąlygomis (vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15).

2015 m. žymi didžiulį tęstinio mokymo kvalifikacijų vertinimo veiklos augimą.
Šiuos skaičius nulėmė Darbo biržos finansuojami mokymo projektai. Visi veiklos rodikliai pateikiami lentelėse:
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30 lentelė. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo rodikliai
Rodikliai

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Pirminis profesinis mokymas
Profesines mokymo įstaigas baigusių asmenų skaičius

5200

4851

5062

5283

20 396

Įdarbintų asmens įgytų kompetencijų vertintojų skaičius

343

340

370

364

1417

Sudarytų asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijų
skaičius

214

234

245

223

916

Įvertintų mokymo programų skaičius

22

14

21

23

80

Tęstinis profesinis mokymas
41

1789

1650

4487

7932

Įdarbintų asmens įgytų kompetencijų vertintojų skaičius

Profesines mokymo įstaigas baigusių asmenų skaičius

-

476

531

1077

2084

Sudarytų asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijų
skaičius

-

324

350

1050

1724

55

62

46

108

271

1

28

211

Įvertintų mokymo programų skaičius

Suteikta teisė vertinti asmens įgytas kompetencijas
Kvalifikacijos

165

17

31 lentelė. Pirminio profesinio mokymo Kauno regiono profesines mokymo
įstaigas baigusių asmenų skaičius
Profesinio mokymo įstaigos
Kauno mechanikos mokykla
Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio
rengimo centras
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Kauno taikomosios dailės mokykla
Kauno informacinių technologijų mokykla
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
Kauno statybininkų rengimo centras
Jonavos politechnikos mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Vilkijos žemės ūkio mokykla
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
Marijampolės profesinio rengimo centras
Iš viso:

2012
210

2013
191

2014
136

2015
178

461

462

581

847

398
1125
182
215
263
341
172
354
90
102
93
666
4672

313
1085
199
220
219
385
133
199
104
107
91
669
4377

394
1138
187
218
274
381
117
191
100
99
114
674
4604

411
1133
182
220
294
362
135
153
83
110
166
576
4850
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„Ačiū rūmams, kad esate patikimas, tvirtas ir saugus tiltas mokyklos
bendradarbiavimui su verslo organizacijomis, ačiū už profesionalią
pagalbą organizuojant bei įgyvendinant mokinių kompetencijų
vertinimą.“
Dr. Paulius Čepas, Kauno mechanikos mokyklos direktorius
„Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija šiltai
atsiliepia apie rūmus kaip apie patikimą, profesionalų, inovatyvų
partnerį, kuriam neabejotinai rūpi profesinio mokymo ateitis. Nuo
2008 m. aktyviai bendradarbiaujama stiprinant profesinio mokymo
ir verslo sąsajas, keliant profesinio mokymo prestižą, puoselėjant
inovatyvią mąstymo ir veikimo kultūrą. Ypač konstruktyvus
bendradarbiavimas vyko kokybės gerinimo srityje, vykdant Leonardo
da Vinci programos naujovių perkėlimo projektą „Profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas (lyginamosios analizės
įrankis)“ LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117 („Expandvet“), į kurį buvo
įtraukta 31 profesinio mokymo įstaiga.“
Nijolė Deksnienė, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų
prezidentė
„Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras glaudžiai
bendradarbiauja su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais,
ypač su Profesinio rengimo skyriumi. Pagrindinis darbas yra asmens
įgytų kompetencijų vertinimas. Organizuojant šią veiklą reikia
atlikti didelį darbą parenkant kompetentingus vertintojus, egzaminų
užduotis ir pan. Per visą bendradarbiavimo laikotarpį nebuvo jokių
nesusipratimų.“
Alvydas Pranas Grevas, Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro direktorius
„Vytauto Didžiojo universitetas aktyviai bendradarbiauja su Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmais švietimo, suaugusiųjų mokymo,
kompetencijų vertinimo, verslumo ugdymo, praktikų organizavimo
srityje. Universitetas ir Kauno PPA rūmai 2013–2015 m. parengė
keletą svarbių projektų pagal ES struktūrinių fondų priemones.
Universiteto mokslininkai bendradarbiavo su Kauno PPA rūmų
Profesinio rengimo skyriaus darbuotojais, atliekant tyrimus verslo
įmonėse (2015 m. tyrimas apie įmonių inovacijų kultūrą), 2012–2013
m. įvykdytas kompetencijų tyrimas metalo sektoriaus įmonėse.
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Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis yra
VDU Mokymosi visą gyvenimą tyrimų klasterio tarybos narys, įvairių
komisijų ekspertas.
Kauno PPA rūmai bendradarbiauja su VDU Verslo praktikų centru,
ugdant studentų verslumo gebėjimus, priimant studentus praktikai ir
kitose veiklose.
Vytauto Didžiojo universitetas mato didelę perspektyvą toliau
plėtojant bendradarbiavimą su Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmais tęstinio įmonių darbuotojų srityje, kuriant mokslo-verslo
kompetencijos centrus, tobulinant kompetencijų vertinimo metodikas
ir pačią vertinimo sistemą Lietuvoje.“
Doc. dr. Lina Kaminskienė, VDU Projektinės veiklos tarnybos
direktorė, Edukologijos katedros vedėja
„Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Profesinio mokymo
kokybės skyrius nuo 2012 m. bendradarbiauja su Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyriumi. Džiaugiamės,
kad turime aktyvius ir profesionalius partnerius profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo srityse.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo
skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvauja nacionalinio ir regioninio
lygmens renginiuose ir diskusijose apie profesinio mokymo
perspektyvas Lietuvoje, teikia siūlymus ir pastabas.“
Rūta Karvelytė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro
Profesinio mokymo kokybės skyriaus vedėja

8.3. Verslo ir mokslo partnerystė
2012 m. rūmų nariu tapo Aleksandro Stulginskio universitetas. Tais pačiais metais
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu. Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis yra Aleksandro Stulginskio universiteto tarybos narys
ir KTU Verslo tarybos narys. Generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis yra ASU
patarėjų kolegijos narys.
Su Aleksandro Stulginskio universitetu aktyviai bendradarbiaujama per Kauno rajono verslo bendruomenės ir Kauno finansininkų klubo veiklą. ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė ir fakulteto lektoriai – aktyvūs Kauno
finansininkų klubo nariai. 2014 m. rūmai padėjo surengti ir dalyvavo kaip partneris
ASU konferencijoje „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo integracijos keliu“.
ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas ir EVF dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė nuolat dalyvauja rūmų renginiuose. ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas inicija159
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vo renginį – diskusiją „Ar mokymų programos atitinka rinkos poreikius?“, kurioje buvo
diskutuota apie rinkos poreikius ir juos atitinkančias mokymo programas, verslininkų
įtraukimą į mokymo procesą ir kitus mokslo ir verslo bendradarbiavimo aspektus. 2015
m. ASU EVF dekanei prof. dr. Astridai Miceikienei suteiktas rūmų ambasadorės titulas.
Per ataskaitinį laikotarpį užsimezgė glaudi partnerystė su Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo, Matematikos ir gamtos mokslų, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetais. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai su šiais partneriais surengė nemažai apskritojo stalo diskusijų: „Ar specialistų parengimas atitinka
verslo poreikius?“, „Tikslas: sėkminga partnerystė tarp universiteto ir verslo įmonių“.
Renginiuose dalyvavo tekstilės, medienos, baldų, metalo ir kitų sektorių verslininkai,
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, fakultetų atstovai. Numatyta bendradarbiauti
siekiant vienijančio tikslo – parengti specialistus, kurie lengviau integruotųsi į darbo
rinką, sumažinti inžinerinės ir technologijų krypties absolventų trūkumą.
Studentai su dėstytojais lankėsi verslo įmonėse, studentams buvo suteiktos praktikos vietos, jie atliko tyrimus „Organizacijos pokyčių efektyvumas“. Pavyzdžiui,
analizuotos keturios UAB „Willara“ marketingo veiklos sritys ir parengti projektai. Verslininkai vadovavo baigiamiesiems magistro/bakalauro darbams, skaitė paskaitas studentams (UAB „Novameta“ direktorius Mindaugas Jonuškis – marketingo
valdymo ir tarptautinės ekonomikos ir prekybos studijų programų magistrantams
tema „Verslas – verslui. Klientų paieška Vakarų Europoje“, UAB „Kauno energetikos
remontas“ Organizacinio vystymo ir administravimo departamento direktorė Greta
Kunickė – „Pokyčių vadyba“). Finansų katedros studentams paskaitas skaitė UAB
„Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė ir AB DND banko Vidurio regiono mažmeninės
bankininkystės vadovė Roma Noreikienė.
Siekiant glaudinti bendradarbiavimą tarp KTU ir įmonių bei Danijos ir Lietuvos
verslo buvo surengtas susitikimas su Danijos technikos universiteto profesoriumi dr.
Henrik Madsen ir Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų
fakulteto mokslininkais bei verslininkais. Tai buvo puiki galimybė užmegzti kontaktus, išreikšti pageidavimą bendradarbiauti taikant mokslinius tyrimus pažangiuose
verslo sprendimuose.
Kauno PPA rūmai toliau tradiciškai tęsia bendradarbiavimą su KTU Aplinkos inžinerijos institutu. Instituto specialistai nuolat bendradarbiavo teikdami konsultacijas bei
parengdami novatoriškas mokymų programas ir modulius rūmams vykdant šiuos projektus: „Geresnė aplinka – geresnis verslas“ Nr.EEN/SPA/10/SMESENV/283591-BEBB;
„Geresnė aplinka – geresnis verslas“ Nr. EEN/SPA/10/SMESENV/283469-PRISM; Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas“ Nr. 2013-1-TR1-LEO05-47543. Tokiu būdu
tiek instituto specialistai, tiek rūmai prisidėjo prie verslininkų kompetencijos ugdymo.
LSMU ir Kauno PPA rūmai bendradarbiavo organizuodami bendrus renginius

(Rūmų bendruomenės klubo susitikimas naujame LSMU ir KTU įkurtame parke).
Rūmuose veikiantis Enterprise Europe Network padėjo LSMU institutų mokslininkams ieškoti partnerių bendrai mokslinei veiklai per tinklo duomenų bazę bei pasinaudodami tarptautiniais ryšiais. Rūmų organizuotos įmonių misijos iš Italijos metu
kauniečiai pasirašė bendradarbiavimo su Italijos mokslininkais sutartį. Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis buvo LSMU tarybos narys nuo 2010 m. iki 2015
m. Jis taip pat vadovauja Kauno kolegijos tarybai.
Pastaraisiais metais plėtojamas bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universitetu. Kauno PPA rūmų vadovai pasiūlė VDU steigti nuolatinę patarėjų komisiją iš universitetą baigusių ir sėkmingai dirbančių absolventų. Su Azijos studijų centru organizuojamos verslui skirtos konferencijos, praktiniai seminarai ir kiti renginiai verslo
savivaldai, plėtrai ir konkurencingumui didinti. Kauno PPA rūmai skaitė pranešimus
ir dalijosi savo ekspertine patirtimi šiose tarptautinėse konferencijose: „Shifting InterRegional Balance: EU – East Asia Economic Cooperation“, „East Asia Day“.
Inicijuotas bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto Verslo praktikų
centru (www.verslopraktikos.lt). Ilgalaike partneryste siekiama mokslo, studijų, bendrųjų projektų vykdymo, studentų praktikų įgyvendinimo, kūrybinių veiklų, ekspertavimo, tęstinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą, kvalifikacijos kėlimo, naujų
žinių socialinės ir kultūrinės sklaidos ir kitose srityse.
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9. Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių analizė
9.1. Viešųjų ryšių tikslai, būdai ir priemonės

Apskritojo stalo diskusija KTU Ekonomikos ir verslo fakultete 2014 10 29

Vykdant vieną iš pagrindinių rūmų misijų – efektyviai atstovauti verslo interesams, stiprinant rūmų įtaką viešajame gyvenime, kuriant pozityvų organizacijos vaidmenį visuomenėje, nuosekliai plėtojami rūmų viešieji ryšiai. Jais siekiama kurti ir
palaikyti palankius santykius su įvairiomis visuomenės grupėmis, socialiniais partneriais, didinti rūmų žinomumą visuomenėje, stiprinti bendruomenės narių tarpusavio
komunikaciją, t.y. aktyvinti išorės ir vidaus komunikaciją.
Rūmų veikla nuolat viešinama kas mėnesį leidžiamame leidinyje „Rūmų žinios“,
kiekvieną pirmadienį siunčiamuose naujienlaiškiuose, interneto svetainėje www.
chamber.lt, nacionalinėje ir vietinėje žiniasklaidoje, interneto žinių portaluose.
Viešieji ryšiai nėra reklama, tai tinkamas rūmų informacijos valdymas ir pateikimas tikslinei auditorijai. Viešajai informacijos sklaidai reikšmingos priemonės (debatai, verslo nuomonės tyrimai, diskusijos ir kiti įvykiai) ir jose analizuojamos visuomeniškai svarbios aktualijos sulaukia atitinkamo žiniasklaidos dėmesio.

9.2. Rūmų veiklos nušvietimas nacionalinėje ir
regioninėje žiniasklaidoje

Rūmų tarybos posėdis „Santakos“ slėnyje 2015 01 06

Prof. dr. Henrik Madsen, doc. dr. Bronė Narkevičienė ir
Benjaminas Žemaitis UAB „Novameta“ 2015 06 16

Apskritojo stalo diskusija Aleksandro Stulginskio universitete
2015 06 30
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Skatinant bendruomenės aktyvumą ir stiprinant verslo bei valdžios partnerystę,
kadencijos laikotarpiu surengti treji verslo ir politikos atstovų debatai reikšmingai
padidino rūmų žinomumą, paskatino telktis verslo bendruomenę, parodė verslininkams socialinės partnerystės naudą dialoge su valdžia, sulaukė didžiulio žiniasklaidos
dėmesio. Debatai Kaune visuomet buvo tiesiogiai transliuojami internetu. Debatus
moderavęs prof. Algis Krupavičius pažymėjo, kad rūmai pirmieji Lietuvoje pradėjo
mūsų šalyje dar neprigijusią, tačiau brandžios demokratijos valstybėse labai populiarią politinės kampanijos formą.
Gausi verslo auditorija, beveik visų partijų dalyvavimas visuose minėtuose renginiuose, žiniasklaidos dėmesys buvo reikšmingas stiprinant rūmų autoritetą ir įtaką
visuomenėje.
Labai plataus atgarsio visuomenėje sulaukė rūmų tarybos nario, žinomo verslininko Vlado Lašo apdovanojimas Verslo taikos premija 2012 m. gegužę. Tai buvo pirmas lietuvis, su rūmų rekomendacija pelnęs Nobelio premijai prilyginamą tarptautinį
apdovanojimą. Ši žinia, taip pat Vlado Lašo interviu buvo spausdinami tarptautinėje
ir nacionalinėje žiniasklaidoje, skelbiami pagrindiniuose interneto žinių portaluose,
rodomi per šalies televizijas. Rūmai įvairiems žiniasklaidos kanalams išplatino maždaug 30 pranešimų apie šį įvykį.
Aktyvaus žiniasklaidos dėmesio 2012–2015 m. sulaukė Kauno miesto Verslo ta163
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akcijos „Žydim“, verslo istorijos įamžinimo erdvės kūrimas žiniasklaidoje (ELTOJE,
„Lietuvos ryto TV“, INIT TV, „Kauno dienoje“, „Verslo žiniose“ ir kt.) per trejus
metus buvo nušviesti daugiau kaip 50 kartų.
Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis direktorius Vytautas Šileikis, rūmų tarybos nariai Eduardas Jasas, Alvydas Grevas, Alfonsas Meškauskas ir kiti
šios kadencijos metu aktyviai reiškėsi kaip nuomonės lyderiai, visuomenės požiūrio
formuotojai. Jų komentarai buvo skelbiami televizijose, radijo laidose.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2014 m. įsteigė premiją geriausiai ekonomikos ir verslo temas nagrinėjančiam Kauno ir Marijampolės regionų žurnalistui.
Pirmoji premija 2014 m. įteikta INIT TV žinių tarnybos vyriausiajai redaktorei Vilmai
Garlinskienei ir Jonavos laikraščio „Naujienos“ vyr. redaktoriaus pavaduotojai Irenai
Nagulevičienei. 2015 m. premija paskirta „Verslo žinių“ korespodentei Kaune Indrei
Sesartei.

rybos veikla. Plačiai (ELTA, „Verslo žinios“, LRT, INIT TV, „Kauno diena“, „Respublika“, kaunas.lt, ekonomika.lt ir kt.) buvo skelbiama apie šios, pirmosios tokio
pobūdžio institucijos įsteigimą Kaune, jos posėdžiuose nagrinėjamus klausimus (pavyzdžiui, apie paveldosaugos problemas, Lietuvos oro uostų tarpusavio konkurenciją,
valstybės ir savivaldybių įmonių depolitizavimą, Kauno plėtrai svarbius projektus,
„Rail Baltica“ ir kt.)
Rūmų įvaizdį reikšmingai sustiprino LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės vizitas
rūmuose (susitikimas su Verslo moterų tinklo narėmis) 2014 m. vasarį ir Europos
Komisijos nario Algirdo Šemetos viešnagė rūmuose 2013 m. gegužę.
Žiniasklaidos ir visuomenės palankiai buvo įvertinta rūmų iniciatyva pasodinti
naują ąžuolyną Kaune, Kalniečių parke. Ši žinia buvo skelbiama „Kauno dienoje“,
„Laikinojoje sostinėje“, LRT laidoje „7 Kauno dienos“, INIT TV, „Verslo žiniose“,
„Savaitraštyje Kaunui“ ir kt.
2012 m. Kauno PPA rūmų atliktas taksi paslaugų Kaune kokybės tyrimas buvo ne
tik aprašytas žiniasklaidoje, komentuotas televizijoje (V. Šileikio komentaras INIT
TV, „Lietuvos ryto TV“), bet ir paskatino miesto valdžią imtis pokyčių šioje srityje.
Panašūs tyrimai (Jonavos verslo nuomonės tyrimas 2012 m., profesijų poreikio tyrimas 2013 m., verslininkų prognozės dėl ateities 2013 m.) taip pat ryškiai atsispindėjo
nacionaliniuose ir vietiniuose žiniasklaidos kanaluose.
Rūmų žinomumą ir įtaką pastaraisiais metais gerokai sustiprino aktyvi veikla teisėkūros procesuose atstovaujant bendriesiems verslo interesams. Apie rūmų teikiamus pasiūlymus įstatymų leidėjams, ministerijoms nuolat buvo platinami pranešimai
ELTAI, „Verslo žinioms“ ir kitais tiksliniais kanalais (dėl žemės reformos, valstybės ir
savivaldybių įmonių valdymo depolitizavimo, Lobistinės veiklos, Reklamos, Viešųjų
pirkimų, Vartojimo kreditų, Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio įstatymo ir kitų
teisės aktų).
Itin plačiai žiniasklaidoje pastaraisiais metais atspindimi metiniai tradiciniai rūmų
renginiai, kuriuose pagerbiami labiausiai nusipelnę verslo atstovai. 2013 m. „Laikinoji sostinė“ ir lrytas.lt išspausdino fotoreportažą apie šventę, 2014 m. lrytas.lt fotogalerijoje buvo paskelbta daugiau kaip 60 metinio renginio nuotraukų, žurnale „Stilius“ – dviejų puslapių atlanka. 2015 m. itin gausias fotogalerijas išplatino lrytas.lt
(daugiau kaip 60 nuotraukų) ir kaunodiena.lt (daugiau kaip 100 nuotraukų), taip pat
„Savaitraštis Kaunui“.
2015 m. birželį Kaune surengtose rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-mečio iškilmėse
dalyvavo gausus valstybės vadovų, savivaldybių merų, užsienio kolegų ir kitų svečių būrys. Reportažus iš svarbaus renginio spausdino „Lietuvos rytas“ (straipsnis ir
daugiau kaip 100 nuotraukų fotogalerija), „Verslo žinios“, „Lietuvos žinios“, „Kauno
diena“, ELTA, vz.lt, rodė LRT žinių laida „Panorama“.
Klubo „Verslas Kaunui“ įsteigimas, kasmet klubo vykdomos visuomenei svarbios

Turint mintyje, kad pastaraisiais metais išnyko nemažai nemokamų sklaidos kanalų (vz.lt pranešimai spaudai, verslobanga.lt, myliukauna.lt ir kt.), Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai efektyviai išnaudojo 2015 m. Kauno PPA rūmų inicijuotą
asociacijos bendradarbiavimo sutartį su ELTA. Iš paskelbtų 28 pranešimų 25 buvo
parengti Kaune.
Rūmai tiek savo kanalais, tiek žiniasklaidai kryptingai perduoda pozityvią informaciją apie narių sėkmės istorijas, naujienas, reikšmingus įvykius, laimėjimus ir pan.
Rūmų svetainė chamber.lt, leidinys „Rūmų žinios“ tarnauja ne tik vidaus, bet ir išorės
komunikacijai kaip žinių sklaidos kanalas valdžios institucijoms, visuomenei.
Kiekvieną mėnesį apie rūmų veiklą vidutiniškai paskelbiama apie 25 informacijos
(spaudoje, interneto svetainėse, žinių agentūrose, televizijose ir radijuje).

164

165

Rūmų premija 2015 m. skirta „Verslo žinių“ korespondentei Kaune Indrei Sesartei
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Rūmų veiklos nušvietimo žiniasklaidoje dinamika pateikiama 18 ir 19 paveiksluose:
18 paveikslas. Rūmų veiklos nušvietimo žiniasklaidoje dinamika pagal metus
250

200

Leidinio elektroninis variantas talpinamas rūmų interneto svetainėje www.chamber.lt. Šioje elektroninėje erdvėje laikomas visas leidinių archyvas nuo 2009 m. liepos
mėnesio. Rūmų serveryje kaupiamas fotoarchyvas.
Leidinyje pristatomi ir aprašomi rūmų renginiai, veikla, verslo aktualijos, teisėkūros naujienos, rūmų pozicija svarbiais klausimais, teikiamos paslaugos ir kt. Daugiau
vietos, nuolatinės rubrikos skiriamos naujienoms iš rūmų narių, įmonių sukaktims,
kontaktams, rūmų ir narių projektinei veiklai ir kt.
2015 m. gruodį išleistas jubiliejinis, 600-asis „Rūmų žinių“ numeris.
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19 paveikslas. Rūmų veiklos nušvietimo dinamika pagal žiniasklaidos rūšį
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„Rūmų žinių“ tiražas – beveik 1000 egzempliorių

200

9.4. Svetainės www.chamber.lt raida

Leidinys „Rūmų žinios“ (8–12 psl.) leidžiamas kas mėnesį (išskyrus vieną vasaros
mėnesį) pastaraisiais metais padidintu – 950 egzempliorių tiražu ir nemokamai platinamas
visiems rūmų nariams, taip pat valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, verslo
klientų didesnių srautų vietose. Leidinys yra svarbus tiek vidaus, tiek išorės komunikacijai.

Rūmų svetainė www.chamber.lt veikia nuo 1997 m. Sukurta trečioji jos versija.
Nuolat tobulinamas turinys, atsirado naujos regioniniams rūmų padaliniams, rūmų klubams skirtos rubrikos. Nuosekliai pildomi rūmų istorijos faktai, kaupiami „Lietuvos
eksporto prizais“, „Darbo žvaigždėmis“ ir kitais ženklais apdovanotųjų asmenų sąrašai.
Kiekvieną pirmadienį pagal aktualiausius svetainės pranešimus formuojamas nariams siunčiamų naujienlaiškių turinys.
Kiekvieną dieną užtikrinamas operatyvus naujienų skelbimas. Svetainėje rengiamos operatyvios verslo žmonių apklausos aktualiais klausimais, kasdien keičiama
dienos sentencija, skelbiamos ir nuolat papildomos rūmų narių citatos ir kt.
Rūmų interneto svetainė yra svarbi tiek vidaus, tiek išorės komunikacijai. Vis didesnis narių aktyvumas norint paskelbti svetainėje savo naujienas, pakviesti į renginius, pasiūlyti paslaugas ir kt. Didėja išorės partnerių poreikis per svetainę tiesiogiai
pasiekti tikslinę verslo auditoriją.
Nuomonę apie rūmų veiklą iš svetainės turinio ir aktualumo susidaro ambasados,
ministerijos ir kitos valstybinės institucijos, potencialūs partneriai ir kt.
Nuolat vykdoma svetainės lankomumo stebėsena. Duomenys apie svetainės lankomumą pateikiami 20 ir 21 paveiksluose:
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20 ir 21 paveikslai. Svetainės www.chamber.lt lankomumo statistika
pagal Google Analytics
KPPAR rūmai - http://www.chamber.lt
All Web Site Data

Eiti į šią ataskaitą

KPPAR rūmai - http://www.chamber.lt
All Web Site Data

Eiti į šią ataskaitą
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Rūmų veiklos 2012–2015 m. išvados
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuosekliai įgyvendino tarnystės verslo
bendruomenei misiją pagal 2012 m. Generalinės asamblėjos apibrėžtas strategines
gaires ir uždavinius.
Rūmai įsitvirtino kaip pagrindinė verslo įmones bei mokslo ir studijų institucijas
burianti, jų interesams atstovaujanti ir juos ginanti regiono verslo savivaldos institucija. Nariams buvo teikiamos verslo konkurencingumą didinančios kokybiškos paslaugos. Organizacija sustiprino savo kaip atsakingai veikiančio valdžios ir piliečių
savivaldos socialinio-ekonominio partnerio vaidmenį.
Kauno PPA rūmai, kaip nuolat besimokanti organizacija, tinkamai valdė pokyčius.
Atsižvelgdami į ekonomines sąlygas, kuriose dirba narių įmonės, į rinkos pokyčius,
politinę konjunktūrą vietose ir centre bei kitus veiksnius, nuolat vykdė savianalizę ir
koregavo valdymą, gilino darbuotojų kompetencijas, investavo į naujų pokyčių kūrimą ir tuo pat metu išlaikė veiklos finansinį stabilumą.
•• Rūmų atstovavimo tinklas kadenciniu laikotarpiu padidėjo beveik 69 proc. palyginti su 2008–2011 m. – nuo 61 iki 102 komisijų, tarybų arba darbo grupių.
Iš jų Kauno PPA rūmų atstovai dirbo 57 tarybose, komisijose ar darbo grupėse,
45 – Lietuvos PPA rūmų atstovai. Tarptautiniu mastu įsitraukta į 4 naujas darbo
grupes, nacionaliniu mastu – į 8 naujas komisijas, tarybas ar darbo grupes. Didžiausias proveržis įvyko regione – atstovai dirbo 26 naujose komisijose, tarybose ar darbo grupėse. Temų turinys ir veiklos organizavimas užtikrino efektyvų
rūmų narių atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
•• Rūmai pasiekė proveržį ugdydami motyvuotą narystę: priimti 255 nauji nariai.
Tai didžiausias skaičius per rūmų istoriją.
•• Atstovaujant bendriesiems verslo interesams, vien 2015 m. bendrųjų verslo
aplinkos problemų sąraše buvo 66 klausimai. Iš jų rūmų taryba ir administracija
aktyviai reagavo 29 atvejais. Parengta 13 oficialių raštų, 6 atvejais atsižvelgta
į rūmų pasiūlymus ir atitinkamai ar iš dalies pakeisti teisės aktai. Daugiau nei
dešimties klausimų svarstymą inicijavo Kauno PPA rūmai ir perdavė asociacijos
kompetencijai.
•• Įgyvendinta nauja verslo ir piliečių verslo savivaldos forma – Verslo taryba nuosekliai veikė Kaune ir buvo įsteigta Prienuose. Jonavoje rūmų atstovai dalyvauja
Trišalės tarybos veikloje.
•• Geresniam paslaugų prieinamumui regionuose rūmai aktyviai telkė verslo bendruomenę savivaldybėse. Įsteigtos 4 atstovybės: Jonavoje, Prienuose, Kėdainiuose ir Šakiuose. Jonavos atstovybė 2014 m. tapo filialu. Padidintas regionuo170

se dirbančių specialistų skaičius (6 darbuotojai).
•• Stiprinant bendruomeniškumą įsteigti 3 nauji klubai – Eksportuotojų, „Verslas
Kaunui“ ir Marketingo vadovų.
•• Plėtodami savitarpio pagalbą 52 nariai dalyvavo „Narys – nariui“ programoje,
teikė vieni kitiems teisines, finansines, aplinkosaugos, darbų saugos, personalo
valdymo konsultacijas, bendradarbiavo, padėjo vieni kitiems per klubų veiklą.
Sistemos „Narys – nariui“ koncepcija ir sukūrimas IT platformoje buvo derinamas su 4 paslaugų teikėjais. Vienas nutraukė veiklą, derybų su kitais trimis teikėjais eigoje kaina išaugo 4–8 kartus. Todėl programa į modernią IT platformą
nebuvo perkelta.
•• Per kadencinį laikotarpį Kaune buvo surengti treji vieši verslo ir politikos atstovų debatai. 2015 m. jie taip pat vyko Prienuose bei Jonavoje.
•• Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 283 seminarai, 18 apskritųjų stalų, 29 verslo informacinės popietės, kuriose pridėtinę vertę gavo apie 5000 dalyvių. Mokymai
buvo rengiami atsižvelgiant į kintančius verslininkų poreikius ir pokyčius verslo
aplinkoje.
•• Siekiant užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę gauta ir
išanalizuota daugiau nei 800 narių apklausos anketų. Kasmetinė narių apklausos
anketa išskaidyta į dvi – duomenų atnaujinimo ir lūkesčių.
•• Įgyvendinti 27 tarptautiniai projektai paskatino įmonių konkurencingumo
augimą tarptautiniu mastu, užsienio partnerių bei socialinės partnerystės plėtrą.
Projektų rezultatais pasinaudojo 4760 įmonių. ES projektų vadybos kompetenciją kėlė bei projektinę veiklą įgyvendino ir filialų bei atstovybių atsakingi darbuotojai.
•• Rūmų tarybos nariai vertino projektų tinkamumą rūmų narių poreikių kontekste.
Kauno PPA rūmai orientavosi į projektus, stiprinančius verslo ugdymą, tarptautinį bendradarbiavimą ir įmonių tarptautiškumą, naujoves aplinkosaugos bei
chemijos sektoriaus srityje, viešojo ir privataus sektorių partnerystę, žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimą ir novatoriškus sprendimus profesinio
rengimo srityje.
•• Kauno PPA rūmai buvo pagrindiniai svarbių projektų koordinatoriai bei daugelyje projektų dalyvavo kaip partneris – donoras. Tai atskleidžia ir patvirtina
rūmų institucinę ir ekspertinę brandą bei pasirengimą priimti naujus iššūkius.
•• 200 įmonių buvo suteiktos konsultacijos ir pagalba rengiantis dalyvauti tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose, tiek pat įmonių dalyvavo 31 verslo
kontaktų renginyje. Pasirašytos 36 partnerystės (bendros veiklos ar prekybinio
bendradarbiavimo) sutartys su užsienio partneriais.
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•• Priimtos 57 užsienio šalių delegacijos. Kauno regiono verslo galimybės viešintos užsienyje ir užsienio delegacijoms 72 renginių ir įvairių pristatymų metu.
•• Daugiau kaip 500 klientų suteiktos praktinės konsultacijos ES finansavimo,
verslo teisės, inovacijų diegimo, verslo plėtros, pasiruošimo dalyvauti tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose, misijose, vystant bendradarbiavimą su potencialiu verslo partneriu užsienyje klausimais.
•• Atsižvelgdami į Rusijos embargo pasekmes, rūmai efektyviai reagavo skatindami įmonių naujų rinkų paiešką, teikė konsultacijas ir pagalbą įmonėms skverbiantis į naujas rinkas, didinant efektyvumą ir mobilizuojant veiklą pasirinktose
rinkose. Aktyviausiai naujomis tarptautinių augimo galimybėmis pasinaudojo
metalo apdirbimo ir maisto pramonės sektoriuose veiklą vykdančios įmonės.
Populiariausios rinkos verslo augimui: Švedija (8 partnerystės sutartys), Suomija (4 partnerystės sutartys), Olandija (4 partnerystės sutartys), Prancūzija (4
partnerystės sutartys), Italija (4 partnerystės sutartys), Danija (3 partnerystės sutartys), Lenkija (3 partnerystės sutartys).
•• Užsimezgė glaudi verslo partnerystė su mokslo institucijomis. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetas tapo rūmų nariu. Vyko bendri projektai su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų ir Lietuvos sporto universitetais.
•• Sisteminis bendradarbiavimas su integruotais mokslo, studijų ir verslo slėniais
„Santaka“, „Nemunas“ bei mokslo ir technologijų parkais buvo vystomas ir
vyko įvairiomis formomis: informacijos mainai populiarinant regiono mokslinį
ir verslo potencialą, reguliarios apskritojo stalo diskusijos ir verslo pusryčiai atsižvelgiant į kiekvienos iš organizacijų vykdomų projektų tematiką ir poreikius,
kartu organizuojami renginiai skatinant inovacijų kultūrą bei mokslo ir sinerginę komunikaciją regione. Kartu su VšĮ „Technopolis“ inicijuotas ir įgyvendintas projektas „Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų
parkų ir slėnių kompetencijas“, Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-030. Įvyko 8 apskritojo stalo diskusijos ir verslo pusryčiai; 20 seminarų ir verslo kontaktų renginių.

•• Rūmai dėjo daug pastangų sisteminiam bendradarbiavimui su VšĮ „Versli Lietuva“: rengė susitikimus su Ūkio ministerijos ir šios įstaigos vadovybėmis, per
patarėjų tarybą teikė pasiūlymus dėl paslaugų plėtros regionuose, pastabas naujai parengtai įstaigos strategijai. Pastangos nedavė rezultatų ir sisteminis bendradarbiavimas neišsivystė dėl šios įstaigos uždarumo bei žinybinės priklausomybės, taip pat dėl formalios priežasties – užsitęsusios aukščiausios vadovybės
kaitos šioje įstaigoje.
•• 2012–2015 m. rūmai vykdė asmens įgytų kompetencijų vertinimą pagal 211
kvalifikacijų.
•• Per pastaruosius ketverius metus pagal pirminio profesinio mokymo programas
baigė 20 396 asmenys, tęstinio – 7932 asmenys.
•• Kompetencijų vertintojais šiuo laikotarpiu vidutiniškai buvo įdarbinta daugiau
kaip 1400 komisijos narių (darbdavių ir profesijos atstovų). Sudaryta beveik
1000 vertinimo komisijų.
•• Per ketverius metus buvo įvertinta ir suderinta 80 pirminio profesinio mokymo
naujų mokymo programų, tęstinio mokymo – 271.
•• Rūmai tapo vieninteliais socialiniais partneriais, dalyvaujančiais diegiant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą Lietuvoje.
•• Reikšmingas Kauno PPA rūmų išbandymas buvo Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų 90-mečio iškilmių organizavimas Kaune 2015 m. birželio 18 d.
Renginys sulaukė aukščiausių kolegų, svečių, partnerių įvertinimų.
•• Geresniam paslaugų prieinamumui per kadencinį laikotarpį pradėti naudoti naujienlaiškiai, įdiegta patogi registracijos į renginius elektroninė forma. Sukurta
nauja www.paramaverslui.eu svetainė.
•• Rūmų veikla žiniasklaidoje buvo nušviesta 774 kartus įvairiuose interneto portaluose, 225 – spaudoje, 63 kartus – televizijos ir radijo laidose. Išplatinta 567
pranešimai spaudai.

•• VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ yra rūmų partneris didinant įmonių konkurencingumą ir inovatyvumą. Rūmai sisteminį bendradarbiavimą su šia organizacija
įgyvendino per bendrų paraiškų projektinei veiklai teikimą, projektų įgyvendinimą (įgyvendinti 2 aplinkosaugos inovacijas skatinantys projektai, tęsiama
Enterprise Europe Network veikla) ir rūmų bei centro darbuotojų bendradarbiavimą. 2014 m. teikiant paraišką 2015–2020 m. Enterprise Europe Network
veiklos įgyvendinimui Kauno PPA rūmai neteko projekto koordinatoriaus vaidmens; siekdami pritraukti projekto kofinansavimą iš valstybės biudžeto perdavė šį vaidmenį VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“.
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